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 فلاح كنه واعم

 فلاح كن هشداع ترضح

 لج عفو

 یرموج هناتسح* تكحراوخ
 یلتف كن هش ذح ن لر

 لر ندا و رقم داعش ن سوق

 یعباتم 4 هب واعم كصاعلا ن ور

 نیفص ۶8 و

 یر هلءاعم ضعب كحراوخ

 نا

 لاتف هلح را وخ

 )۳۸ دنس) عیاق و

i es 
 )> ۰ هنس) عیاق و

 یتداهش كنلع تربضح

 راسو یرلدش رش تفص كنيلع و

 یرابخا صعب
 ر ه هبواع و خفالخ كنسح ترم ۱



 یرلازع ساداو اشرفا ۰

 سار م 110

 یکلبلاو.هرصب كرماع نا ۸

 یرادهع ضقن كسرف لها ۷۱

 ل ندهفوک كدلو ۶

 ٥۵ یسازع ناتسرط `

 هش رش فحاص» ما ۷

 یط وقس هسیراّزب كن ربعبپ ماح ۸

 یلاسرا +هدیر كردوا ۹

 ی-«وزع یراوص ۱

 یی نع هباسارح ل رمام نآ . ۳

 یمهبلغ كرکرا ۶

 یراششاو روهظ لدسام ۱

 عورشات ماف هدنملع تفرلخح ۹

 یدادتشا ڭءاو ۳

 د هاسهرصاخ اعد تریطخ ۸۶
 تاک امو تاظح رام ۱

 یرلهشرش رس و تفص و بصن كنا ترضح ۲

 یتفالخ كباع ترضصح ۵

 تامحو ۱
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 یاعوقو توج

 رستو سوسو زاوها مث

 یر جرات حصو

 ) ۱ ۸ هنس ) عباقو

 )۹ 2س عیاق و

 ( ۳۶ فتس) علاقو
 4 واتس + فقف چ

 لع كصاق و یا ن دعس

  تاحوتف راسو یسهعف و دن وابل

 یتاحوتف كدالب راسو نوزق

 یھ كنهقر و بغ سلبارط
 یتاحوتف لدالب راسو ناحب رذا

 یاهنوتف هراس دزاب و نانا خب
 تاح و

 یدامش لر ترص

 یروش
 یر هش رش ربسو تفصو بس رع ترمضح

 یتفالخ كناغع ترضح

 لَ ندهفوک كن هرم

 تاموفو راسو ینایسع ه ردنکسا
 یکلیلا و رص كح سسینان هل دبع
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 یتفالخ لرع ترضح

 د.ل ولا ی دلاح لرع

 ومر ةعقو

 هراس دالبو قشمد عف

 قا لاوحا
 یسعف و هیسداق

 یکلبلاو همصب كناوزغ نب هبتع
 ید و مور جیره
 ندراو یرلهءف و ناو ندانجا
 یک كيدا تاو

 ناود نودن و اطع قدرفت

 تاح وتو ضصعد هح هر زج

 یس رص اح كنمادء

 یصق كناولحو الولج و نیادم
 1 یسدعف و لح

 تاحونف ضعءبو یتع نع هصج كلف ره
 یخ ا نا هل زنش دما

 . لع كديلولا ن دلاخ

 یراا كن هفوک و هرصب



 "لرهش توی یموعرتأت نالک هلوصح یبکروب هلوا عنه
 « هافساا و » فرط فرط و لب وح هب هنا امر یس رب ره

 هرانزح وب لوس یهیموع هشاس تارسم یرادص

 هدنفارطا كتون تا لهاو نادناخ هدلاح یکیدلبا لیدم .

 هروس هروس هرارب یب را زو هلا ناغفاو دابرف عاقح الاب
 . رایدلیا مینشتو هذخاوم ییرکیدکی و عییشت

 ترضح ندشالخ تیادب رک یا ترمضح

 لو واردق هنامز:ییدلیا كرب فالح دیک راج كني
 2ذ نوئالخ یدعب ةفاللنا) يديم تدع هنسش
 یربلاع لولدم ك قد رش ثیدح ( ات وذم E د وعد

 . یدلبا ز وهظ

 عير یسهنس ز وعط قرف نمدنفا نسح ت و

 یر هح وز هد رات وا بزروب تماقا رک هنل والا

 هدلاح یرلقدل وا هدنشاب یتلا قرف هلغ وا ےس ٩ ندنیناح

 ۰ هنعیلاعت هللا یر ۰ راید) وا نر نت و رف زاد

 هد نفح نسح ترمصضح هد وب فیرش ثیدحرب

 نتف نبهت هللا و ةنخا لها ديس اذه یبا نآ)

 KRE ذمعیاق و ندنعیدل وا شارو نا انه

 د روک ذم رخ ندنا عولط نیا ردرضد وکم راد

 ۰ رددودعم نده ون تاز

 هو و دو وو چ ههو



 ربعلا تام ها

 ۰ یدنلوا هلارا جد یاعنتسا یراکدزنسوک هل نهدنفا

 رظذ فرص نده ر N تاکرحو یە اھم صا

 هن زر وا توم نالی زاب ۵ لع س ی ا یواچ شک وا

 رب هلب و یهعلارید-ت » هلبا مج یرکسع فست اعم سیق

 دوخاب ِ تعجب : زوج ی مامارب ۰ قدر ترقه تر وص

 تتسانم یار یکناھ ند راتروص ما ود :Ê ماما زاب

 هدک دارا لاوسود 4 0 هدأ نک روس هل وا هساا رولز ۆك

 نسح ند ه راجم قترا هرکص ندک داک ه هحرد و شا

 یاوتج یکودا یرورخط تعب و یتیدملوا لومأم هه
 ۵ دزد طب وضع ر ره ید یرلتمطح ف ندنکیدل رو

 تفالخ ما هدنفضن یلوالا میر یس هنسر قرق

 تاب لها نس> ترصح هرکصتدقدنل وا ےل هن كب واعم

 یهف را ۶ ند دف وک هلا ناسا یتیر هیلع تاعلعتم و

 لها هد رلود روس ت رو اخى ه هر ومم هاب دم و عطف

 نسح ترور لر کو ىلع ترصح هل رک كن دف وک

 هنت رلرطاخ زو را یږلتراعح و مل اظم ندا تعبس ۵ دن رلعح

 تما رم ور ندتفور صوصا ییع بوټ راها ہک اک

 یک ق لوا هفالطارادو رقم هاشلالیلج نادناخر نالوا

 ندراءتعا و یرش كن ره هد وک نال وا رهظ» روح فست

 حور ندنندب كدرفره ربارب هلبرامروک یتکیدلیا طوقس



 6 باتک ی ح 1 : ۳ ا

 6 ودب د وا لو دعب » یدلر دسم هد هرص و

 ندعفرطر ی هلدهح ید ماب دلتا ود رآ ود

 اع ییلاوما كنسح ترضح ید ندفرطرب « هقلغاط

 یهدامص* یتددلوا هدقمروط وا هدنرزوا < رای درب

 ۰ رلیدتا بہن بوکچ ندنتلا هل
 تملا یراکدرسوک هن راد ام دلا و كفا ع لها

 ی راکدایا باکترا هدنرابلاع قتح هدیدع و هراهلماع و

 هرکسع نالوا داتعم هلاقافن هلوتمو ًارظن هرلتراقح

 داهشا هفارع لها نانل وا هدهاشم ردک رب هدن رلتک رح ره و

 نادناخ هراح هلبایوق نعندر یکهواعع هد ونل وا

 هما وا ی هم نوبت زا دوش نو
 عفاو هد ادم نسح ترضخ هلت ج یعیدلوا م ولعم

 كنحارخدرکب ارادو هفوک فیمشللاب ییاطب *هروصقم

 -اشو صیصخ هنرودنک هرزوا قلوارادم هنفراصم

 ر ایک كنازوات ضعب یراکداک هدیا باکترا كرایلم
 ملست هنسودنک یتفالخ ها ط و ر ,ضعب وا

 ۰ یدزاب بوتکمر هبه واعم راد هنکجهدا

 ههفوک هبواعم اضمالادعب تولیزاب یدنس هطاصم

 ذخا ندیلاها هرکص و ندنسح ترضخ ادتا لر دیک

 ع هللا یک رنیسح تر صح خیل امن یعددل وا ش شا تع



NORرهعلا .تارح  

 ییفالخ نقص زر رص

 5ا ل والا ادیب ۰-۱۵ ناضهر ۱۷

 نانح یا رمن شاک منع دنع هللا یر لک ترے >

 یتا نسح یرللاع موسوتدایس مودع نوک یکیدلیا
 تاعصاتاذ نداتعب ادنا« یدنل واتعب همعهللایض ر

 ۰ ردع هللا یص ری راصت الا ةدایع نب دعس ن ساق ندا رک؛

 ىلع ترضح هب واع» هرکصتد هطاص. ندا تّبس

 ننّولا ربا ندنکیدمهدبا مده یتمو صخ یکهدنفح

 یراربخ یکیدلیا مایق ه هناعص> تاکرح رارکت هدنملع
 یرادیلع تاسوشت نالو عوفو تافولا لبفو شا

 هب رح لب رک تسع كن 4 واعم ردو ھه وا وح » هن رزوا

 کا مگ OB كم قرف رەد « زکح هدا ما ود

 تافو نیزسلوا قفوم هرح یع ترضح ۰یدبا

 تآاعتم سل وا تعب هنسح ترضح هلتهج یکیدلیا

 .یدرسوک ماود هدنراهاس مزج هروک دم رکاسع

 جد یربخ یکیدلک هن دنکس» هل رکسع كنه واعم

 تعنع هنادمو تکرح ندهفوک نسح ترضح هلغغلا

 یا نوا ییرلترمضح دعس نب ساق هرکص ندقدروب
 .یدردنوک 4 ورلبا هلا ره كم



 rov باتک یعکیا

 “ت )و نا تم هدن رظن هک ردم زال هرم و٥ «

ESهل وا تہکح  » 

 ناعج رو تلمصف كالع ت رطح تو ور ا ا واعم

 6:« هد وم صم یہ ۰ یدنا نه هادی راکنا یی مو ۰

 ۰ نم ها وا ۵ بس لوب ندعتسلدیا بصع یف ومح كیلع

 ی یلع قح بانج ۰مدنا بارخیمرخا هلریسو هک افیح

 یکدید «ردا-ق ےٹیا هدیرحا هسا زا وفع یو اضرا

 ۰ هیع یاعت هللا ی ط ر ۰ ردط و صم هدک را ون فراعص



 ریعل اتام ۳۰۹

 فقداصت هکلرسدنما ۰ ردنا ليم هصرح هدردف ه هچرد

 ییتذدل كنایح هکر ول وا تام دو ینا هسا ردنا

 ` روم ردقلوا هسروا وا ضرام تضغهن ورد ردنا تیغ

 هللااضر ۰رولوا هلب هتسخ ندن ریثأت كنظيغ هکرزت-هوک

 رهظ« هلابفا ۰ ردو وا یفدل وا 4 ظفح هل وا د وعسم

 فداصت 4 وفروق ۰ نمربتک هلی هنلایخ یرایدا هما وا

 یتودنک قلجا«ردا اوسر ییسودنک هلعزف وع زج هما

 تفزالم هغلحا ۰ رغاب ردنا نالسعا ییرتف هاش

 هسا قوح ۰ زلاق یتردق قج هقلاق هغابا ندنفعض هساا

 ۰ رول وا ض زام داف هنساعمآ « هنسهدعم توش یراق

 هدتطارفا رره تربصضخ هد ری صقت ر ره نوجا ناسنا

 ۰« ردرا و تادسفء

 «تیا ماود هکیزوس اجر رارضاب » هب واعم

 ۰ یدبد

 نی تاک مکیدتشیا ند,لع £: هک تامه » رارمو

 « علی دنکو د هلکط وس یتانآ

 "هک رد ندرازوس مکیدنشیا نداضت رلا ىلع»

 تلسینساحم كنسهعغب هساردبا لابفا هموقرب اید»

 ید کسا رزنسوک رابدا .*ررب و تیراع هموقوا بودا
 ۰« ردبا باس یوا هدن رالا



 0:0 باتک یصکیا

 هدلاح یعیدل وا هدنلا یراتداعس یخ هدنغلنارق ههک»

 یغییدنلو مزالم هنراک ذا كندوبعمو معاق بوکو یو

 رتس یقافا کیدا رولوا عطقنم ردق لوا نداوسام تقو

 باستفا راوناو عفر هللا حابص تسد تلظ یاجع.نادیا

 ..«یدا نمهلوا فدا و هنکیدتا عفد یکاوک تایعچ

 یشیع ریصق یرع كنايد» هجان اید هدنناب»

 فالو ها ندنتاق كترخا داز هآ « رد رسو یرطخ “ریقح

 نداند قوس و اس ندانف ضرعت رەد « ها ندنتشح و

 ۰« یدآ رونل و دعأامتم

 هب واعم هکدتا دادعت یبییع *هلیلج فاصوا راربض

 ناسا قتایسح ندا قلعت هشدصت هلا تفطع ییتفد ٌةعماس

 قرهقاب هرارمض ۰یدا روهروط بودا نالعا هللا لاح

 ثحهدندرازوس كاکیدتشیا ندیلع هکمردااح زر رارضای»

 ۱ .یدلیوس «م هیاکید تیا

 «هکیدآ رد «مدتشیا ندیلع» رارمض

 ندیم تلق هکرد+ 1 یبحم لا رايش نالوا هدناسنا»

 تك فلاح A24 وا نوا عماح یرلددام قوج كن

 ۰« ردعماح جدیدادضا قوح

 اجر یشرب ندنسودنک هکردقولحم بیم. ناسنا»

 كجا اله یس و دغ هرکص ندعیط “ةعمط سل وا



Wotربغلا تار ۱  
 ةن

 نکیا زر اج اهماع یه رطف تد مو تع قحوهردتأط

 رب ول ردره یک سانداحا تفو ینیدروطوا هدزعاب

 هلعصضاوت و دهزو اح یابفو یراع ندنسابل تباهو
 ۰ «یدبا رونلو یراوتم

 ییکیدننا | مسا هک یدنا لد تا شد هب وا هدنز و » ح

 تایحرف یک شلوا ثالام هب وا رادنعف یزدر نروک

 لها هکیدا تناید هن وا نسح قلخ هوا «یدا رولوا

 میرکت و حظعن هدهحردر توو یکيداکهناب تادر ندند

 نظ روبلک هاشدات لوس ر ها سکره هکی دا رس وک

 ۰ «یدبا ردنا

 دا-سک یر زاوا فو اغ لذن هنیک البم
 یرانعحام 4 هدنک تاج اتم هک یدبا یقفشم رک بار

 ردکم «یدار ۳ | ینیرلتعجارم هنرااباب لرافص دالوا

 هدنساطعا هاصلاح تیلیسث هد هج ردرب هان ال وا موم و

 باصم هلیعاوتا كنالب ندیشیا یییزوس هکیدبا رونلو

 .«یدا ردون وا ین رد " ییدرد هل وا

 کیدا شمرا و هدحر یمانغتساو تشح و ندابند»

 لا ۰ یدبا یواسم هلا نادنز هدنناب هاکتهز لزوک لا

 هنسهچ راب یسفاصر هدناب یرامتعا لرهوجر رادتعت

 ۰« یدا لداعم
 نا و و اسو



 ar“ باتکت یعذطیا

 ههادلاب یرلهبطخ و توا وا هدابز ندا زون ترد

 قالخا ۰ ردح ردنم ۳ یه و دارا

 نالوا تماج یایرد رب یر ره و ناردل وط یییرلباتک

 .ردقوچ كب یرااپررد مالک .
 رارمض ندیلع صاوخب هدنساتا ییفرلخ كنه واعم

 ندرارمم هن واع» نکا هدنساحخ كن هن واعم نوک رب هزج نی

 یا هاو یا سام هدک دا بلط یهو ماه توف

 ۰ یدلیا فیصوت هرزوآ
 لصفر یسیر ره امال نک راد و. زود ىلع »

 تلاد .نیع یکح ره نکردا مکح " تم باطلا
 ر هدشابره ایوک هک ی ديا تالاکو لئاضف هن وا ۰یدا

 مچ نیعر ندنسیر ره كراعنم یاو «یدا راو مش
 ناب رج تیکح راس دیسج ر ندنفرط ره و ناعن تایصف و

 ۰« یدا ردنا

 اسبعیکسا و یداعكی یکیدیک بوییک هسلا یی »

 افتک اهلا توال توق یثیمآبویع هسیفن هما و ابقو
 ۰ «یدبا

 هل و دعایس زد هسا دما هره ندع لا و»

 ۰" هالدروک از یتناسحا هدشاحا هسا دنا لاوم

 یسدق تاذ هک یدا تورم هوا «عضاوت هنوا »

 ینا هم هراطقاو قافا هلبا هدوعس صراصخ ی رتافص

e 



oربعلا تام  

 هددکلرب هل مد-دفا نح ترضح هدیدرد كراو

 یسهدلاو كس والا دم ندنرلم ودحم ۰ ردرلشل وا دش

 كالا لوسر تل بز هک ردصاعلا یاب تب هعاما

 هللا دبع نالوا ٍدیهش رارب هللا نیسح ترضحو «ردزف
 و دوس ایر دلا هارکت یا
 ر «ردیسع تش اعا یرهدلا و كنابصم و لرغصالا دمع

 دریا ن لر هک یدبا هونا رفهج تان هلوخ هدرا هج وز

 یرلم ود رکید ۰ ردسهدلا و كن رلبلام مود فورعم ود

 هرارد داوتم نده راح مان ايه ص هوز یردء رک و رگ

 ۰ ردرا و هدب زل ه دی دع تاعرک نداتش تاهما هعشد ندرلن و

 سابعو هفتا ی دو نینسح زکلاب ندهلاراشمدال وا

 ۱ ۰ردف و كن هقشب بول وا افغا رغ

 هنع ىلاعت هللا یضرو ههجو هللا مرک ىلع ترضح

 هدفح «رلیدا هدنشاب جوا شقلا نکردا تافو نمدنفا

 نا یغیدل وا نوفدم هدلح نالوا موع هاکتراز موبلا و

 هفرش ثیداحا یهدنفح ۰ ردشعا حرصت هدلعاک رثا

 .رتسوک نوجا هللا ةلکءالعاهدنداع-نامزو كمهاندتلاسر

 ره كن راقل راک ادف یکەد رپ روغا "۵ رتعاص یرلکد

 .ردناهرب ویر هنتی-دق و ناش ولع یسیرب

 در تلخ صال ردا ظفع نتاج ند ر دبطخ

u Uca اب Aer At NLA ip AE 



 ۳۰۱ تانک یعکیا

 دام ی هحراخ یلاعت یح و مدت ا دام یورع 1

 «یدل رد) وا هد وا هلو وس یدتا

 ا یراهش رش تفص كلّسلع ترصضح

 یدالواو جدا هلا ا

 یرابخا ضم و

 بلاط ىنا ىنلا مع نا هنع هللا یضر یضترلا ىلع

 وو یک یادعد دنفا شاه ن تلطلا دبع ن

 فو ؟رعشلا ربثک یسکو کو ی را هه رش هی «یلن راق "موم

 ید مسبتم تفوره «لزوک یرزوب ؛لئام ههصق
 نت لثعن یسهطرش بحاص «ربتق یسهلوک یجاح

 «یدا حرش یمیضاق «یایرلا سوق
 بودا جوز اع هللا یر هیطاف ترضح ادتآ

 ایرو راسخا هور همقب ریف هتاکو كناملاواعم
 ۰ ردراشعا ج وز هددعتم حاوزا اتاق و دعد

 یرازف هلا یی ود مات نح هل نهرابدنفا :نینسح

 .هجوز كناطانا نا رع ترّضخ هک - موثاک ما و بنز

 نسخ ۰ راردد) وشم ند واف ن تو هد ید یس

 ؛رفعج «سابع ندنرامود# «یدلوا توف نکیا قجوج
 : راب دل ر ندنشلات ما یو ور ناتشع ام



Ye.ربعلا تار ۱  

 رارف هدر ھا نادرو تیک + یعرسا تزاتضا
allلتدس دن را هکر ابم ۳ 2 لتر طح لوا ل نا  

 ۰ ید) وا تسدرد ن ۰ ؟راجاق « و ص ندودروا جر

 نالند مچ نا هدک دل ر وت و هنن را هناخشا ود لع تصحح

 هکدع | تاف و ن » هلا تاج هن زابل ام روج نوعلم

 شدح ایم نا هل هم روم صا ود « زکیم ردل وا یو

 ۰ راپدلیا
هن راف رش ر وضح للا دبع نت بداح

 ندنسمامااب»بواک

 هل 2۴ « هدک داد وس ) زکحهدنا تعد 9 0 هرکص

 رایدروب «مردبا یهن هدف "نما هل نا ۰ ردیش زککح

 ندقدروب اشا هلیلح یایاصو ضیب هنهرایدنفا نینسح

 هدلاح یفیدل وا یراخ هدنرافن رش ناسل دیحوت هک هرکص

 هل یضر ۰یدلوا نر داخ مزا یراحو شر حور

 ندقدنلوا نفد بونلق يىزام و نغکتو لسغ ۰ هنع یلاعت

 « یدنل وا لر ج ن نجرلا دبع هرکص

 وات هد هدا یدنآ ج ر ا ہیک وا ل

 کی ی ور 1 یدل دا لتف تولتوط ری ربا

3 
 :E ردا سابق صاعلا ی ورچ نکیا لص ره ڪا ہد مصم

 هور ع توات وط ندکشزدلنوا ییسر هدایت هج نا

 ینعب ( هجراطا هللا داراو ًاورع تدرا ) هدکدلروتوک

7/۹ 



 ۳:۹ باتک یعکیا

 رڪ نوڪ ا ادا یھ” ولص درهک یغیدن) وا لو

 رازاق یراکدنا فداسمعت هدنرزوا لو نک ردیک هشرش

 رب یر ندرلنانلو رار ۰یدبا راروهضاب جا جا
 هرناویح » يلع ترصضح هدفدنا هرلزاف تواا شاط

 «یدلیوس « راروهدیا هح ون بوت وط ی ام ےن . زکشف ود

aج نا نجلا دبع ندحراوخ 3  

 ۰ ردنوچا هللا م < لعاب ي عد «تالال یلعاب هللا مکحا»

aلوا هلرحاق تون رەد رداکد نوګا  

 ۰ یدابا دهش ات

 مس نا موقرم ندجراوخ هکرد هلو یلیصقت

 ساح ر هدن رل دن رکب ن ورعو هللا دبع ن كر هلا

 هکردراو هتسک جوا هدنادم » قرهنلوا دقع هرک اذم

 جد یجوا ۰ ردندنرزو كرانا ینلرسحار كلام

 و اف ر مج نا .رایدردشلرارق هد «ملهردلوا

 یصاعلا ن ورع رکب ن ورع "یی واعم هللا دبع ن كرب

 هد هف وک بودیک محم نا ءیدایا دهعت هرزوا كءردل وا

 هلا هرګ نب بیبش ندنسهلبف عج یب و ندجراوح

 «یدتا ذاحا قیفر ید ینادرو ندنس هلبق بایرلا مت

 نک ردیک هشزام حابص ا هعج ىلع ترضح

 هدرا یدنآ جر ترش توش هر هدکلرب یحوا



E ۳:۸ا  

 یتداہش كشلع ترضح

 ننمولارمما ین وک یحند نوا ناصر هروک ذم 4

 ادم یز مصح مدنوا داع هالا یر نا ماما و

 ۰ رای دل وا معنلا راد مزام

 نامز « دهکص رد بودا تداور كلام ی سدا

 ۰ یدیشل وا رم هجا نم فارحا ىلع ترصح هدزداهت

 هداروا رعو رکب ییا ترضح «مدتک هناي نوا تدایع

 هلن راد رم طح و دیلع یلاعت هالا لص هالالوسر ۰ رایدیا

 ی ىلع زب هالا یناب » رعو رکب وبا ۰ راد روب فیرشت
 فرط ۰ رایدید « زرو هروک زا رو-ف ندکل هتسخو

 داوا وا« هلا ظرع زعا تاف و یرعم ىلع ندب رج

 ۰ یدلروم ( ردکدج هدا تاف و و هک بو وا توف

 ترصضح هک رپ هدک دلک نایضمر ىلع ترضح

 والا د,ع هد دا ر ۰ كاری ترمصح رصک Ete یر

 هل ج وا زکلاب و راطقا هدن راب كت رات رطح روعح 5

 :یدنا رارروب افتک ۱ هلا

 ندنآ و » ند نغرایدنفا ناس درهک رب ترصح ل وا

 «نوک یکیا نوا» ۰یدروب لاوس ود «یدج نوک جاق
 «م رفا بم و سس ۵ د نوت سد « ةراودر و تا وح هد

 ۰ رایدروب

Ah او ر DA cn Î ۴ ۳ ی و ۲ 



 ۳ ۶:۷ باتک یعکیا

 هب یهانیتف راخ اع سو در ی سابع "1 هللا دبع

 یوصعم " یم رفت یکیا كلا دریغ هاکعا تع نع

 نقتلا ماماو نینمّولاربماینو ۰ یدل ر دنا مذ ندنفرط رسب

 مت راد هند وا مورح ندلمع هدک دتشنا یرات رطح

 بوروتک تاج هرخ الاب مدب ۰ رلید ۵ م ددب هدزفح

 ۰ یدل وا توف هلا لاح ؤسا

 ۱ رکسع یییدعسلا ةمادق ن ةيراح ىلع ت رطح

 RE هد راح بودا N ه رالا وح نع و هنده

 رارکت ین 3 نیک زا لق یی رارادا وه هب وام ییدلبا

 كن کید یار ۳ مری ندن و . ىد لبا طض

 هن واعم هلا لع ترمضح هرزوا كماعا ضرعت هند الب

 ° ردشل وا دععزم هطاصء هدن را هنابه

 سابع ن هلا دبع یتسیلا و هرصب هدهصوش

 هدنعح ود یدلا ریش صعب ندیلاها رقیب یرات طح

 عوفو تیاکش ندفرط ضعءب هنرتمضح نینمّولا ربما

 هب وتکم یرافدزاب راد همالعتسا ىلع ترضح ندنغید) و

 یباوج یفنیدلوا ساساو لصا یب كرلداوروا هالادبع
 اد ن واجب ا رقم و کج نود اپ

 هسیارروب بید دش یی ره هنری و یتغیدل وا شاص وا
 رار هلمافلعتم ام دتسالاب ندیهابتفراخ فرط یلاسرا

 TEE هب هکم



 ربعلا تار زی

 هدهسنا یدروب دارم یکعا قوس رکسع هنرزوا

 قیلوتمم كنج رادبع بوایرا یکی ندهیواعم زانو

 ندهبراحم ندنکیدشا ققح  یفنیدلوبعوفو ءاطخ

 «یدلروب رظن فرص

 سابع س هللا دع یسیلاو هرصب هدهروکذم هنس

 نسعت لماع هسراق دین دانز ندنرلفرط یراتر طح

 یالوط ندیراح فالتخا كنسيلاها سراف .یدنلوا

 نست هدنتب رومأم نامز كدانز «یدیشلزو یرلشاسا

 و لما كرم فدلما .نیخوع ماتا یراق
 ردتعم هت سادس و طایصتا نسح یک دابز ور ندا وریشوت
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 هو ۵ لر زوج و فاربعا یتیراکدعا یفدارص) لماع

 ۰ راب دلیا تدر ون ص م

 یاطرا ی صا هب واعم یاب هرس یھ رو كن رعه

 تواوا یلحاع كاع ترصح توردن وک 4 هنن دم هل رکسع

 هب هفوک ندنکیدم هدا تموام یرلترمضح یراصتالا

 لوبو یعم هب هب وأعم 4س دم لها ی دانا تم نع

 نداروا و هل ام مام ءامد شام تم رسد ندن راکدیا

 یسبلا و نفت یدتا تاکترا یعاوتا كلام دل ردیک هنع



 ۳۰ باتک یجکیا

 ندندالب كندب واعم فواز ینیرلهقرا هرکصندک دا

 یداسن تیبح هی واعم ۰ رایدلیا ایل ردو هکیلمد

 ۱ ۰ یدم ها تبح هد هسا 7 هب هعفادم

 نالوا شعا عابتا هه واعم ندهریزج دالب بیبش
 لع ترضح یتکیدلیا تراف جد یسحاوت هقر

 تونلا یرلحالس و تآ كزلتدبا هلباقم زکلاب هدک دتشیا

 «یدروب هیبت و سما یییرطالا یشرب ندیلاها

 هلرکسع یب وتلا رم نن ثرح هرکصندنو هی واعم

 هدتعاط كنلع ترصح توردنوک هیهرزح دالب

 اد نوت یدال روایی نت ییا

 ترص هلکه روت وک مس أ رفت ید ندبلغت نن و ندنسلاها

 یکیدلیا ریسا ندریماش كنس رب ندنرهزرفم ثكلع

 رلیدنل وا هلدابم هلیساعفر و سیف نلقعم

 ندنربعا لاعاب ن راس تیغ فەر زج دالب كل رایلماش

 لج ال نج رادبع ندنس هلسف عنخ نینم وا ربما یا

 اعم مدت ندا :یدیشمروب لاسرا هلصوم هظفاحا

 نال وا شعا عابا هر ىلع ترصضح و لاّرعاند هب و "

 نجرلادیع هليا ثرطان میرف ندنس هلمبف بلغت ییب

 كنك هدنسهسص هاشم و هع رام ندا رومظ هدنرلارا

 تبلت ید ىلع تر صح ندنعد دل وا لوت نچ را



 E و ثارح

 ننم ؤا 2 یرمس)ن د نام عد هب وا چھ هدهروک ذم ٤ دس

 ته ف وعن نايس و هرقلا نع ندندزلب كن رل رم طح

 EL هدرسیکیا O هس رافرط ندادم و را-ا و

 ۰ راب دلیا تد وع 9 بن هرکص ندک دما اعل یرر ی

 قوس دن راف رط زا ید هد کن 2و رف رب هب واعم

 وش راق هزا> لها هر راحت ا دنع هروک. د دم هفرف بودا

 ۰ رایدل زوب
 فرط هلو وس راه ز ره هن رزوا ىلع دالب ۵د د واعم

 نم وا ریما ۰ید-) وا لاج ندکم ودا اد فرط

 قلخ هلا هع ورشم ځاصن و هغد تطح یرلتمّصح

 هد هسا یدلیا قد وشدد هب راع هدنملع ماش رده ره

 9 )۳ تو 8

 یاہو نن نجرادبع هر واع« ۵ درس دس زوط ز و وا

 ۱ 5 ا و
 | یسلاوهررزجبودا رومام هتراف وبمن یییدالب هربزج

 هلا مایق هر هع | دم E یدل وا هلن ره نیررصذ تایم

 لماع ته هدک دادا ضم هندنم ولا ریما ینهک یار

 روعام ت واع هدم هلا یراوس زوشا دایزنی لیک

 دایر توزو ییج را دسبع کم تابش ۰ ید دا



 Er تانک یعکیا ۱

 رص یغیدراقح هلو یرغوط هرصع هلرکسع یصاعلا

 ی هتفالخ هاکراب ندنفرط رکبیا ندم ییسبلا و

 هنکلیلا و هررزج هجدع ندنشص برح هدقدنل وا

  ثالام نالوا شاروب لاسرا ههر زج برظادعب و نیرعآ :

 هرزح و هیحو یکلیلاو ییالو مصم ه ییصلازشالا

 تام بولیروم نییعآ ماع بییرش هدهنکلیلا و یتیالو
 -راداوه ه واعو لصاو دم زلف نک ردیک هریصع رشالا

 مود سه صحت هدفدل وا رفاسم هنسهناخ كص ر ندنرل

 رشا ردا عدقت یتبرش لاب یعید ردش راق هلا رهز

 ۰ دیلع هللا هجر یدلیا تاف و ام وع“ هاکمصما قب رش

 هدو دا وا غلاب 4 لع ترمضح یربخ یتافو لس

 دادس وا شاط ؛دبف كدیاهسل وا رو ۰هآ رشا هآ »
 هسا واروع ینانف ود اکس هک كدا قجهلواشاط ر ىتق كب

 لرهبد « كدا كجەدا رک  هسلوا شاط ؛“ضوق

 « ریدالغا یسیه رلندیشبا«یدالغا روکنوه روکنوه

 نیدح ه راعلاب هدتفدراو هرم صاعلا نبورع

 ورع بوتوط ید رارکسع ندنفیدل وا مزونم رکبییا
 لګ دخن ه واع ٠۰ ریدروت وک هګ دخ ن هب واعمندن رلذ واعم

 یرصع صاعلا نب ورعو ۰ یدادا لتف دمع هل سا

 ۰ یدلوا لئا هن دارم اردنا النسا



۰ 

EEربعلا تار  

 یني ؤا ربا هدنیفص» دعس و سيق ۰رایدل وا رص

 توا»«رلیدایوس «زکیدیایلکد زس ندیا روبحم همیکح
 بو الک ۱ ی زمکیدتا روك تقولوا زب طقف» كداب

 ۰ رایدد «قدل وا رفغتسم و بنات هرکص ندفازفا

 ترضح هلکعا قشم بوجو هدلانف هللا حراوخ

 تدعج وش مک ر ه» و راق هحراوخ 78 هل رکسع ىلع

 هسا راتوط یلو هرصب و هفوک توای ربا ندهلاص

 ن ةورف دن رزوآ ادنوش «یدردنا ادن ود « ردنیما

 دفوک بولب را ندجراوخ هلرف زویذب یععالا لفو
 اعاسا هه ورف ځد قاطررب هرکص .ریدنوط ینیلو

 «نیصح نیدب ز ته ون ویلا د,ع ۰ رابدل با ندح راوخ

 هلا یفوان ځرش “هرج نب هلادبع یهزن صووقرح
 نیفرط هلکعا رارصا هددنعت زکم رفنزویزکس كی ربارب
 هل یرفنر كح را وخ ندا در تو الشاب هلان

 كنبنمولا ربءا و ۰یدلربکع ندعلبق یسهلچ نسل روق
BO.۰ یدل وا دېش رفت ید زکلاب  

 .روب تدوع هب ه-فوک لع ترصح هرکصفدن و

 ۰ ۰ ریدلبا تعحر یرع وط دن رز رکس۶ تو

 1۷۳۸ هبس ) میاقو

 ن ورع هب واعم ۵ لنت فردیس ار ی زو وا ترڪ

 وا یز



 ۲۳۱ باتک یصنکیا

 سابع نا ندرکسعم یکیدلیا ذاا هد هلی ىلع ترضح

 ردو هن دورو رار کرد توزاب توتکمرب # رب , رت م صح

 فنحا سابع نا ۰ یدناما ییسفل و مطاح هلرکسع

 ةمادق نب ةيراح ابقاعتمو زویشب كم هلمتفافر سيق ن
 هرکص بولرضاح رفت زوشلا كب هلرتیعم یدعسلا

 ید لع ترصح < یدلنا غالبا هکر یرد-سعو

 فسا كحراوخ و *شعا یی رفت كيدح وا هد رک تسعه

 ه رفت كرد ی را دهم كابمج یکیدتا لخت هدنا ورم

 نقاب هاورې هلا هدوحوم 57 لع ترصح

 نثرح نوا توعد هدح قدرط ی را وج راک

 * راد دا درس رح E ید رنو یی ءدعلا هس

 دعا ا هوت ندهل» اوم یدوگ* ماد 4 لع ترضح و

 «رایدردن وک ربح و کش ود« زکحهدا هلن ام هلک تس هما

 ندبلاوح وا دل روبعا تعاو هد هل را هل ءاعم و جی زا وح

 هو رط ره و 24-4 وص ییب راو دن وط هسا رک ےک رھ

 ن س هرانو .یدآ رارو هدا تا هد هغه ردلایص

 .لهطساو امنع هللا یطر یراصتالا بوبا واو دعس

 .ردشعا اطخ هدمیکګ لع»۰یدنلوا ارحا اصن هدهل

 هکعد 6 زکح هک زا و ندلاتف هک دعا 2 ییساطع



 عن( ام ۱ ۳۶

 ندحراوخ هلا واتا زا 7 یاله-الار ا یدہبع

 ۰ یدعح ند دف وک نوا قم وط ویکی دنا یداصد

 نقاب 4یلاوح وا هاکلهبلع ردق زوتوا به و ن هلادبع

 ها ورم ته و هده سرا 1 هن رز وا هک سا هک

 یراوس ردق زوبشب هدنتفافر ادعس ۰ یدلکح ورغوط

 هب هرصب هدیوتج ندنس هواد نادم نکل ۰ یدازاو

 نوذأم هلا قو هفلجا یرغوط هناور نانلو طورم
 ۰ یدتا تدوع هنادم ندنعددل وا

 هللادبع نالوا شارو ن« او

 زا ر ىلثدلا دوعالاوا ندنف رط یرلترمضح سابع ن

 نکردیکدوسالاوا هلفلراتچ هلویغوط هناورم هلرکسع

 نانلو هرزوا كفک هاورپن هل تقافر دف ی رم
 ا د وز لاق ادرس .۰یدلوا فداصع هخراوخ
 ندتصرفو رعسم ۰ رلیدکح لا ندلاتق هليل ولح هصک

 یاصلا هرابجراخ یدارواو قهر نان دا
 ۰ ی دلیا

 حالصا هل عاص تاو یراتر طح ننمولاربما

 ییرالکش زونه هسنا راردنا تاش هدنرادانعو ییرل# وا

 یا صن هجر وخ نانلو ی ما زتلا
 یواح وا ماطر حراوخ ۰ ید زا توتکم ر لماش

 ۰ رایدزاب باوج



 ا

 ۳۳۹ ۱ باتک یصکیا

 ندر ەد ساف تیعچ هدار وا و لک هنادم ادا

 كلنا برح هللا نینمّولا زما هرکص ندکدتا لک

 گن ادم ۵ رکمص هد اا یدل وع وو ور 3 هدن رد ا هرز وا

 سشیکی ۱ رکنا ندنکیدمرولا هتراشا یداضا رکتلقم

 نیزسکمر و هتش ر رس هب هسک و قمقچ ندهفوکرچ وارچ وا

 تا وه هرل ودننک هرباضاب هلا ه رصد ؛قغالد وط هدا ورم

 ههفاک هحرد یراتعج «كعا توعد هاروا یراتدا

 ییرتروص قم وق ها دم ید رادساق رکف هدفد] وا لاب

 هلا هرصبو هغمال ړو ط هلاورېن هنرزوا بيسو

 هو وک یدایا قالا هب رلدنعج رو ی رع سه

 ن دز ؛ریهز نن صوقرح ندنربهاش» یریجراخ
 به و ن ادص * نان ن ة رج یا طلا نیصح

 هرزوا كعافالخ یاول رشن ۰ راسا هدنشآ تیعجوم

 ۰ ریدتا تعب هبهو ن هلادبع یمیه

 9دی رب دا تسدرد 4-ساا ر واک دف رطل وا حراوحت «

 صا هدوعسم ن دعس لماع نادم یملتسوک تعراسم

 یا ى راتح روم لع وا یشادنرف دوعیسم * یدنل وا



 ۱ ی تار +۸

 N بیصوفرخ
 هل رایلماش هلرتفو نن .مدلشیا هانک - یلع ترضح

 نایصع کب زس «مدند ردهلیح یراعا عفر قحابصم

 ۰ زکید ردتا بص نیمکح و لر رح رابجالاب + زکیدا

 وفواو) قح تانج ارز ۰نمهنللوا دهع ضمن یدعش

 هردشمروب ( مدھم اذا هللا دهعد

 لاطبا و حرف یمیکحت هلا من ییاسوم وا - هعرز ۽

Ru۱ ۱ ۰ زکجەدا لاق هنس  

 هزکسرلهدا یش 4 سادا 4 رس - ىلع ترصضح

 نیبعت مکح + لرش راسبجا ین هکعا لر ییرح تفو رب

 ی نر مدت رم هوا م 5 یسوم وا «زکیدریدتیا
 اسوم وا یدعت ۳ ردقح هم. هل وا یسهعشب ندنا

 ««نزکسهزغاتوا زکسرود زکجمدبا هلن .هسکدلا ورک

 جراوخ هرکص ندکدلک هبدجردو هعزانمو هلاکم

 هدنفودتس هعاعحا لح كنابسوم وا تولیکح نداروا

 ٠ «ریدتا نالعا ینایصع و هلاطا ییعط ناسل

 تي ھا و ما یورک یزو دلج راو
 هنارف رَ مکح ییدیعت ءا رک >» تواوط هنغا وف كنسما را

 یو 1 داهخ نالعا هنرارز وا راث دنا نرع) و اا

 * رلدد ر و رارف ود هردمز



 ۳۳۷ بای: یصلیا

 ۰ یدتا ملخ ییبحاص یس ودنک رکن دت گرا ییسهدافا

 ..تاباو قیدصت ییتفالخ كنه واعم و علح ی لع هدش

 « یدبا قجهلوا یم هلو » یسوم وا هلکعد « مدلیا

 كلا سوم وا «یدایوس « یدنک ید) وا» ور ع هدک دد

 تولیکح ندنغیدذاق یزو ىج ەقا د ا

 ن ورع بوود هنء* یکیداک سک ره ۰یدتک هبهکم

 «یدرب و مال هلو رجب هب هب واعم هلت نع دما صاءلا

 رسم ترصد هادو و یدو شیآ
 ر حراوخ ندفرط ر هل-غلوا ضرام فعض هنروما

 دم و وا و-ګ وا تحار هترضصح لوا هد واعم ندقف رط

 * ریدر و نادیم

 لاتف هاحراوخ

 .ردن وک نوجا تموکح ییادوم وا ىلع ترضح

 یدعسلا ربهز نن صوفرح ندجراوخ هرکص ندکد

 بواک هناب كریاع ترضح ییاتطلا حابرلا نب ةعرزو

 ندنس هو مکح وشو هو ۰ دتا اطخ نس یلعاب»

 «تیا حورخ هنرزوا نعد رارب هلمز بودا عوجر "
 ۰ رایدید

 هدهاعم ۰ یدلزاب دنس هدزفلب س لع تروح 3

 ۰ یدشل رارو

1۳ 



 ته

 دانس هزب یشیا و قتلخ :هرکص ندقدالراب راف صاعلا ٠

 ورع ۰ یدید مدیا وا سدس هنسعاب وا ندنکم هننف . یدلیا

 “ىلع د ید و» وا ۰« ردن كار دی صاعلا ی

 « ردقفار هارو یا لنا علخ يه واو هده

 ۰ یدتا لوبف ی و ید و رگ هدک دلی وس

 ۱ یو و ERE هب ه رک !ذم و یرترصح نابع نا

 تادرب یراع نددعدح و یفاص یلف یو وا هدک دابا

 و | عاقج الا لبق ندنکیدلس ییعدد | وا ساتسساد ورک و

 ملخ .ردکچهدنا لافغا یتس ورع هکمراقروق» هباسوم

 ۰ یدلبوس « تبا عدقن یورع. ۰ هعا مدقت هدننسهدام

 زلوبع وفو فاك ندورع عاقح الا دنع هسا یسوع وا

 ۱ ۰ یدنا هدندام:عا

 نال وا عاقجا عقوم دوجود .تناود اسم دمو

 هف رش دے مقا و هدا مان حرذاو هدلدنخا ةمود

 كنه واعع و یلع» هلا دوعص هرم یموعوبا الوا لردیک

 ضع .هاروش یشا هرکص ندکدتا ملخ مدینسیکیا

 ی ست ه تعاج ۰ردو نمرارق زکجهدبا
 « مدیا علخ ندتف رلخ ىلع ن .نودشا تاكنا هتسلا

 ۱ «یدنا ند رم هرکصذدک درد

 كناسوم وا D توفح ۵ ربع صاعلا ی درک اخ

n IG ٠ 



 Yo تاتک یجچکیا

 نینمّولا ريما سابع ن هللا دبع هلا اه ن جرم

 ر ن هللا دع ۰ یدیشم اوا قہر : هاسوم وا ندنفرط

 ن هللا دبع ؛ریزلا ن هللا دبع کنان نجنرلا ؛دیع

 هف ذخ ن مهج وا .ثوغب ن نجرلا دبع «نرطا

 هلا نح صاقو ییا ن دعس * هیعش ن هریغم ؛یودعلا

 و صاقو ییا ن دعس ها ور هد .ریدال و رارب

 نی: لورد هدایت
 یرعشالا یسوم وا صاعلا ن ورع عاج الا لىق

 لوتقم امولظم كنا_ْغح یسوم وا ای» بوشلاح ها ةعا

 « سیف زا یک ودا یسلو هجاوعد ه وا عمو یغیدل وا

 ییعبدل وا ل وتعم ۳۹۹ عو د وه وا هدک دید

 ى

 «روهلوا یسیلو هجاوعد ندن هب وا عم طقف .زرولب

 ور «یدد « رددنام هن رالغ وا كنا یوعدو تر لو

 ۰ یدلیا باط یییرلعا قافنا هنفرلخ كنه واعم صاعلان

 نوجا هللا دع یلغوا یدنک ورع «یدتا در یسوهوا

 ثول هج همساسهب راع تالع وا»یسوموا «یدنلو هدفیلکت

 ۰ یدبد « رداکد نمادک اب ندهننق

 ورع ۰یدید «ردیسانم رع ن هللا دبع» یسوم وا

 ۰یدید « نمهلوا ردرا و تلفغ هدرع نا»

 نا اب » یسوم وا ۰ یدع هثحابم یلیخ هدنرنارا



Feفلا شف  

 ES هد دط ر وا د ا هلا نآرف 9 ی - جراوخ

 ردن یرلشدا

 ,یکیا ۰ زردنا مکح E ترمضح

 نارف لاحر ۰ ۳ قط) نارف نالوا شازاب هدنسا را هود

 هاچ ناجا تو راه نون تچ راوخ

 عازن نبا دلوت ندنما قارتفا ةکلب - لع ترضح

 حوارا را هدر ول وا حالص لاق رد هتف ول وا

 ۰ نوحا یس هظح الم را ردا

 هزکرهسس ۰ نسرویلیوس قح یلع اب ج حراوخ
 یزلام ردق ها یتلا هدزب ۰ زکیدبا تحار بورود

 هنررزوا له رد هرکص لا لاعا یزغاصقنو تدایح

 ۰ مدنا ح ورح

 ر دکب د هف وک ىلع ترمصح E. E و

 رایداعاط هش راز حراوخ

 ی احا ف اک

 د لع ترصح ہدک دک یامز یاعجا تنیکح ۱

 ترد ال دک" هب واعم و یی یرعشالا ین وج وا هلا مدا زوت

 :یدردنوک یصاعلا ی ورڳ هلا مدا زو



 NYE باتک یعکیا

 و رگ نو ود لا ۰ رداکد یک اق نىس ی ربا

 لدع ود صاعلا ن ورع «زردا نيس لصن سه وا

 مکح هدا: لکد «لدتا برح هرس ودنک نوه ےس

 E یارف لە € رو هل وا زاح لص: یدیع)

 - رو هد ا نبع ےکح هكن رد كناعصا و هب وأعم اخو

 ؛رلیدید« مل هديا لوق لصف یمیکګ ز ۰ز
  یدورو هار وا كنیلع ترمضح یینایرج كن هلاکءو

 هذ ردا ك نرو ن دز ىلع ترطح هزک با تیععت

 تابع نا هرکص ندقدلق زاغ تعکر یکیا هداروا بونا

 هرس یمک» .یدرا و هنراناب كحرا وخ عقم هددها

 : یاوکلانا هدفدروب لاوس وند «زکسر و هدنا دع لوب

 رايدر سوک
 كجورخ وش (اباطخ هباوکلا نا) - ىلع ترضح

 ۰ رز دی ید

 ه زدز i دتا نیمعت مکح ه دریفص مو اوكلا نا

 یدل وا ی هل- أر مب ۴ ضد ىلع ترضح

 مکح هرز وا زکی رابجا "۷ . یمهلزکیآر زس هسقو
 «مدنا تقفاوم هدن هلیطرش كعا تکرح قفاوم هنارق
 لوبق هسیارول وا قفاوم هلآرف مکح یرارارق كرم

 رول وا در هيا زلوا و



 رود لوله یل هاتف ر را
 ۱ ۰ یدلپوس

 لا دبع هدقد) وا یعوعسكبلعترمضح وکو ت فک و

 هب دناک نی » طوف توردنوک ها رګ ا یدراترمضح سابع ن

 سابعنا ریو وون « همر و تاوج هنراضاربعا ردو

 هم ازغا هلی ضارنعا هنبرما یکحت كجراوخ هدکدشک
 ؛یدلیا فداصت هنرکدلیوس یتالک

 و یصوفرج یرفدلوا سچا اا ماما تج را وخ
 رداد ع ورشم یهدام ےکع» لاض نالند |۱] رهز

 ۰ یدلبا ضازنعا وڊ « مر و اصر کو نارق

 نیجوز» بویهدا ريص یرات رطح سابع نا

 شوا زئاج بودیا رما یننیرعت نیمکح قح بانج هدننب
 جراوخ هدکدید « زلوا زاح لصن هدا تما نکیا

EEنا ریدر و یباوج « زعا لوبق سايق نارق  

 - و وا ید هی رک" تدا ( مکینم لدعا وذ هب یکحم ) 1 سابع

 نیجوزو دیبص » حراوعحخ ۰ یدلیوس « یمزکیدم

 نکروتلوا قت مئانغ هدنسهوزغ نینح صوقرح وبشا [۱]

 لوا .ردیدیفح كنهرصیوا وذ ندا ضارتعا ءرمدنفا راع رق
 .. «ردکحهدیا روهظ ندندالوا كلوب جراوخ» ربغیب ترذح تقو

  هکیدلوا جراوشا ماما صوقرح موق یدعش . یدبا راشمروب

 ۱ و نی وب تا



 ۳۳۱ تاتک یحطیا 5

 اذهب بو الشاب هضازعا دی مآ اقا ردقكب کیا
 .هن روک ندار وا یر وا كن هْ وک رایدتنک ه هل نده رط

 - دقدروب تکرح ندهفوک ىلع ترضح ۰ یدا رو

 للا یر ثرالان بابخ نالوا شعا تافو هرکصت+

 راو یر ابا نر نیک وا یر کله
 هد رود لوا لخاد ه ه-ف وک .یدلیا ماعرسا هدنعح

 دروب لاوس ۰یدروبک یراد-ص قالغا ندرهاح

 ۰ ریدر و یباوج « راروالعا نوجا رالوتعم» هدنرف
 ۶ لند لوفعم ا ر د هک

 لاد هب هو وک هنع دلا یطر لع ترصضح

 نالثد ارورح بوريك هرهش حراوخ هرکصخدقدل وا

 بک ندرفن كيبیکیانوا رانو ۰ ربیدایا لوز هعضوم
 لاتفربما » هدنرلک دنا لور هارورحا «رایدا تیفجح رب

 اوکلان هللا دہع ةواص ربهآ يا ید ری ثمش

 تعب «ردناع هاروش تفالخرما عتفلادعپ ٠ ردیرکشیلا

 یر ری ناچ وا یکتا نم و یو ها ره

 .ریدردتا ادن هل ریدان هود « رد وا

 هناصاربعا هد هنعس یک دنعح لع ت رطح راتو

 دایز هلتېج یرلکدتا یدصت هناهرت ول رد ول رد هدابو و

 تعب هجوم تنس و تاسشکزر هللا و» صصنلان



 ٠ وبعلا تار ۳۳۰

 نیک مرا و نارا یک یک ىلع ترضح

 یغندد) وا لومأم ربخ اکب ندا هرکص ندنو «زکیدا

 هوا یرعشالا یسوعوا ندفرطور دلکعد « یداشالکا

 هاززوا قفل وا نیسیعت م كح صادعلا نب ورع ندفرط

 ۱ زیدلک هاب روضح هدیسیکیا
 یکیا» هدن ورد «یدا زاب دنس اف هننیعت رل

 قفل وا -.لصف هصبج وم هللا ١ تاتك یسهعزانم ڭكفرط

 مکح هللا هلداع تنس رلهدام نایمهنلو هدېللا باتک و

 یسه ره هنس ید زو وا هدنس هلا جرد یتحصم «ثكادا

 كنیمکح و :یدنلوا عطو یضرات یچوانوا كن رفص
 هرارق هکتفرط هلآ قیلعتهفلرش ناضءهر یاتجا تو
 *یدلدا طدر

 یر هلماعم ضعب كاجراوخ

 ۴ كلع ت طح E ۵ رکصت دک دن تب ولي زاب كيد

 ۰ رایدتسا تصحر ھه رح هر ماش هد تو الد وط هناي

 ندرارف و هرکص نداصر قث را « ىلع ترصح

 « رایدروب« نمهلوا زاج لیدبت هردص
 ترسصح تولیغاط رکیسع ندسفص هرکبصذ دوپ ۱

 نوا ندجراوخ «یدلیا تکرح یرغوط هب هفوک هدیلع

7710۹ 



 ۳۳۹ باتک یعیا

 توروک نغج هم هتالکازوس هروب لع ترمطح

 هلا لیتطعت یی رح دره د « نوسر و ی رک الد هالا »

 هغ رام ایم نم شن ی یک تنر
 لاوسود « زکیدتا عقر نو نحاصم» و لاسرا

 اکا ها شا ا هن هدننارف هللا » هب واعم ۰ یدشا

 عزانم :كدلبا عصر نوا كمر دالا یزهید) وا یطار

 قیبطت هن > .كمللا باتک و قیفدت لا نالوا اف

 یتباوج « نوملل وا نییعل مکحرر ندفرطره نوا

 ۰ .یدلیا تیفیک ناب و تدوع ثعشا دلکم رب و

 هه تا مرا صاعلا نب ورع ند-فرط هت وا

 ۰ ریدتسوک یی یرعش الا یوم وا حراوخ ندف رط ورب

 یزکیزوس بودا نایصع اکب زس س یلعترضحب

 لوڊق ییزوس ا یوا هدی دوم .زکیدردتا لوبق
 ۰ ردلکد تسانم هشدا و یوم وا ۰ زکیدا

 ربم هل وا یصار هنس همش ندا حراوخ

 ه هدیا نیرعت یمابع نی هللادبع -- لع ترضح

 2 زا SEPT ید تم را حراوخ

 ۰ زرول وا شمرک ههانک هدرود را ضخ

 : هدا نیل یّربشا س ىلع تروح

 یسوءوا ۰ سم هلوا ۰ نم هلوا د واو ل

 ۰ ردتح هلوا



 ê FE و جت r ۳۹ E نت حر ی را
 ماد د

 ا تار" 1 ِ 0

 زس a هراق یراوو یاس ی

 هه هالا ءا هلو و ده زر یزا زا £ زکغ د-ق

 شم تس ودا 2 یال" زعم ۰. دكلدا ردنا نظ ندزکتح و

 ج7 ر هنراسوءان " هنراتید یقافت یا ۰ زکس شعا قاط

 ییزو رابتعاو تزع هرک ص ندنوب مس ۰ رالیذر ندیا
 هل اذر و حق هدماوع هنسلا ردفهتمایق یک هیمروک

 ۱ 2 1 زکسهح هل وا روک ذم

 یک هدنرالا و دکشا مش نو سا ح راوخ هدک ديد

 درا ۶ رلیدالخاب هقمروا هن زو كننآ ها ریچھ

 هاش وا هعزانم بوروآ هنرزو رانا هلبایچحف یهدنلا

 . یدقح هفوبع یرادناروک

 زکیدا فاصلا ۰ قاع لهآ یا -- لع ترمّضح

 یتشلاذر ترخاو اید ۰ زا زی وح هال باتک یزکلاح وش
 زکیعا تاکترا

 کج كلا باتک یز شرح لعاب - جراوخ

 .رارو دبا ت وود
 زکس هسداتسا + قام لها یا س لع ترضح

 ` كنا ۰ نردنوک هه واعم بوزاب یلئاسم نالوا امف عزانم

 . زکیروک یرلباوج یکج هری و
 . هال باتک لعاب ۰ هالاباتک س حراوخ

 ت



۲ 
NNN با ما E 

 ھکیرما ا لعاب -حراوخ

 ° نیس ها E یوا ا ۰ رکج ها تعاطا

 ناب ۵ رم سا 3 یک و اف ۰ در وا « سا ید ر -

 هم هب ود ند رح هک دم روک یک رشا دک دلتا وک

 ملست دنع“ د نومول ا ما شا ای» دیو «یدلیوس « مکج

 ناه“ » ربا هدک دید« نسیم > هلوا یار هنرلعا لاو

 ا هح راوخ هلد وع رەد < هللا

 ۔ردلاق یرلفع# رلیماش «یسلاها قارع یا رشا

 ۰ زکیدالک | یمقاط ردا دابقنا ههللا بانک یرلنا هل

 هب هطروا ییهننف وش هدف ور یی رو رو كنق

 یک نوکو .زولوا یملزسسومات لود ندزکعلتع وق

 نر یا زاوا ریس مجد ردق هماشفا .زکبفار هلاح
 . مهاب یک زککیدید

 بات ےک 7 ۰ زەج هم ها رپ ريخ ريح ح را وخ

 رکنی ج هدنا ر نرح یدعش .زسا ییمکح كهللا
 ۱ 9 ۳ 2 ا

 ندهللا .نوسلوا مرغ هزکناح هللا باتک -
Eزکیغار هلاح یب نوکو ۰ : 

 زرویلیوس اکس تیا كرت ییرح شا اب ے جراوخ
 .زرالشاب ه هلناقم هلکزس یدعش هسفو



E Oو  

 هديا تعنع هلع یکیدتسا نایغاو برح ندیا تعاطا

 ءرولب

 هورک ندهراج یزنتشالا الام - جر
 ( نهج ا

 رئال وا هده راخ هلرمشالا تالام - ىلع ترضح

 ۔الص 4هداعا یرلنا زس «راروهدیا برح مهعوط
 رم ؛ ردف و زکتح

 هب ورک ۰ لا تاتک ىلع اب “هللا بانک - ج راوخ

 هدهیعطف تروص یدعش ۰ نسیم هیمرغاح نسی هرغاح

 .زّرسا باوح _

 هافمات هنلاج مک دروس ل راد و ىلع ترمصح

 ؛یدردنوک ییناهنب دز نوجما یلج كرشا ریارپ

 هدایز اهد و اطعاییاوح« زداکدیسهرص تدوع » رشا

 ۱ :یدلیا دیدشت ییرح

 رح هزنشا یلعای (هدکدروک ینو) - حراوخ .
 یمئادلا یر «لدرردنوک نس یبا كا ددلشت

 ET ۰ نسرویسا
 یرما مکید روان ؟ ردنوک یدیزپ 7 ب یلع ترضح

 .یعدعرب و هدزک وُش راق

۳ 
ENS 
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 ۳۲ ۵ 9 باتک 2

 لا ی : کد یطار هکلک ود یرلناق ترا كسم

 تزد هک فهلا حا ی ت وکلا قیا «قارع
 .یدردتاادن ندزغا ر هنس هلچ رلي ماش در هد «ز رو هديا

 یعوح ات نکنی قاع یهدندبعم ىلع ترمطح

 نییافرط ه وامم هسیا امور ضعب و شعاص وا نده را
 ی ةردلوا ش لدا باج هلبا هیفخ یاناطع و دیعاوم

 ترضح نم ریک رربک هنرللا هاب یلهعضاومر هلو

 ك یکانوا نده رکسع تیعج نانل و هدنناب كاع

 هر زا هرز ول و قح رادلم اش یلعاب» نصاس ے1 ردو

 فرط هد « رجا هب راع قترا زرتیما مکح هلبا لا باتک

 ۰ رید الشاب هم عاب فرط

 ىرلقفتم هللا صاعلا نورعو هن واس»یلع ترضح
 هرکص ندکدوب كرلقحوچ نکیا قحوچ اسور نالوا

 نارو رد وند رانو «مرولب نند یت یراق دلو ا یمارشا راک ون

 شوس وک ۰ راروتسا كعالاقغا ىس ٠ ردرلاکد یاهعا

 «لهیعاوح یجانزکفیدنا زق «یرلتءاصهو تربغ زکعیدل وا

 نیصحن دزو ا الدفن رع ندح را وخ هد دات دوس

 هللاا ر 0 تعاچ ر ندا لوحد هحراوخ هر اد قاطلا

 راروهداتوءد دم > كرم الا باک یز رله رح یلعای»

 راز و نسدرسانم قو حك ره د < مدیا تداحا ةهألا تاک

 ۰ رب دلی وس
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FEتن 9 ج و  

 ساما هداع)ا قوف ار ۰ ید)س) یمهفرآ كنرح

 رو لر كنامداصم و ه دعا رانا یا وان هد هکر عه

 داس ود هنک وا رم ا تالام کیا هدمت چ هک وبع

 هد هب را 2 ٠ 4 .هلوزا رسا دو را یداه» 6 رکسع دا

 هم وا واقا r ردکماریکج ۴ ندلابعتسایج ول وا سومان

 داحالاب هلرکسع و نالعا سادن « ردعجاق بور و هو را

 نالوج یک ناشهمنا قعا وص ۵ دس 2: ط ر وا تان رکن ع ماش

 دل لمس ۰ رندن راو ردو هن ا فنار علا ف رص هدأ. ء یا

 ىد اقلب قصر قدازو

 توه كاتا ترمضح .تف و یقیدن راشاب هب هب راح

 نن نا کس یدوحوع رادع كنودرا یهدن را هژیلج

 هدن راددار كد ناسسهط ی را دم EES ود را هن واعم و

 كاع ترمّصح ردو هن وکو نده راح E تولوا

 شب قرف ند رک شع كنه واو ثردشب یعرکب ندن رکسع

 نال وا ناتاع ۵ ۸:9 رط نینمّولا رها نوک و و شا و لوم دا

 دیما تم روظق قترا هک ند وت لماس رظع 8

 شدا صاعلا ن ورع ندنغیدل وا شعا وع هل ءا یتیرل

 ۰ ىد ید كن قحهردنا زاق هلع هت ند و و ی و لس

 هشنرارزوا كرلیغراق راطخالاب هه واعم هلي مالک |

 ۰ 2۱ تاک ۵2تا ) توردتا قناعت هدد رش فحاصم

 ےس



 ۳۳۳ بانک یجکیا

 لافعای و قوش هب واعم ۰ یدلبا دی 39ج « م[ هدا ەزرابە

 هژزرابم هلال را كهللا نکرروط كعا قوس ورا هلا

 لاق هنتسادن لاو ترضح ندی دک: دا كعا

 هلهدازع ملل و (ًاباطخ هه واعم) - صاعلا ن ورع

 نادیم اکسوا ۰ ییمامروط بولیزو «رویلیوس یرغعوط
 ۰ ردع" وما كشيقك كننپ ۰ روب روک ن سک ره یی دق وا

 !یلغوا باصق( ًاباطخ هصاعلا نورع) - ه وام

 ندهطر وا ید لعد وا كعردا را ۰ نس روا را یک ومان نس

 هسا راو كنراسح .ردععاق یفالخ یالاک هدب و ردلاق

 ۰ یدید روي 4هزرابم نس
 هددنع* ریش الا تالا “هاف ع ترصد هرکصن دن ون

 تک رح غاط لوب ر هدلاح یراودل وا ه 2۵ ر٥ رسانه نا

 هن رز واتیعجرب هشم وو ند رب 4 داص هص را "و لب لس

 لجو . رای د زس وک دیه دم "هلج رب یکرو رو یرعوط

 لوا و مازما و لالیمصا راح ودرلن ال وا یداصم هر هد دش

 دك لوا نالوا هس (ریرهلا ةلبل)و هماشفا نوک
 ۰ یدلبا ماود ه راح رد هحارص

 هدرهش ۰ دل رفص رم مه د و هعج ینادرف



E e 9 ۲ 

 ۱ ب ل 1 ا یداہش لراع ۰ یدبا رو

 نادم طم "همی ر ۰ ید ردا هده رانا همت ندنرلڪا

 ندکعا هلا ییناف كنا یک یعەن رایغابوش» یرانالسرا

 هدي دش "هلجچر هن ارز وا راش رەد «ردکح درک زا و

 هرات روف ناح ندنر هنازادنا هوک تیام هک ریو

 ۰ یدشاب دن رداج ساز هب ها , واعم وار رم نالی

 ا هلاک هدک دعنا صاعلا ن ورغ ییتدامش كراع

 "یدیا روهروط بویلیوس «رانلا قراع لناق» هل راهظا ۰
 :یدبا رويت هک ندنسوزرا كات الو مصم هکه راج هن

 لتفكراع ندنغیدلوا مولعم هح وع یو فرش ثیدح

 قاعشت راق وسر هدنحا ی رکسع ماش هد رزوآ یا

 یراع» نوعا هلازا یناقشراقوش ه واعم «یدزسوکزو

 ترضحو شعد «ردندیا قوس هرح یسودنک نردل وا

 ندا قوس هرح هدیهزج» هدکدتشیا یزوسو ىلع

 ۰ ردشمروب «یدآ هللا لوسر

 هدکعا شورخ و شوح یک ایرد تج ع لا وا

 کانرطخ ا وما كارد وا نیلسم هو ندفرط یکیاو
 . شد لع ترطحت نکیا هدکفک تولوا یر هدنژارا
 رهف ده ناب ه ًاباطخ هه واعم دل لر ن های هرکس



 :Re 1 2 ا یک را CA ۱۳ با اس ید تم

 r بانک یعکیا

 هکرانو لاج ج هرلذ و راندا یعس هاوصر ۰ ردقو

 « راز وشاح هدغادلا قلخ هلی هن ام ینا كناعع ترمضح

 نالوا هدنهان شع وا .یدلبا موه هدیآ هدا دحص هد

 نک ردا رادتفا فیس لس ه الک تسار تمه نا وح زت

 نعتد یر رهو داحا هلیسودنک رادیکی نانا عاتتا

 تاوص "هرارش شن یک هرایشنا ررب هدا یرکسع

 . ژیدلیا دادتسا و

 0 یرت مصح د_نع لزا یصر نیم وا ربا

 هذ زوک صاعلان ورع کن هع ن مشابه ندنرارادلع

 نان وا ندهللا ٠ یروق ندهللا و رگ یا »ےشاھ ندنکیدشلیا

 رهظم هن رهف كهللا .نسروتاص هنکلیلاو صم كند

 كنار «لعد هلوا .قو ۰ قو» ورع هدکدید« نسل وا

 نسرویلیوس نالی هللا و» مشاه ۰یدلیوس « زروینسا یتناق
 لرهد «نسرویدسا یرصع ۰ نسرویقسا ینناق كنا نس

 نج كن هیلوق ةعزانم ورعو نارح هع زام هدنرلارا

 هاب رکسع ب و زج ناب اکا ندهیلعف ههداصم یکیدرب دا

 .یدلبا قاحلا

 هدا علا نا هد ه راح و هنع هللا یطر ساب ن راع

 ا ی ورک قم دا یخ هد
 (نیعابلاذققلا كلتقتس) نمدنفا ملام رفهدنفح یرلتیضح

1 



RS : e. 

 رفت زول ا ندا ممح هدانا ۰ دا رو هدنا عش 2

 رايد رو یک شتا یرغوط هلوف غاص هلیرادیکی نادمه

 فص نر و و تو, ورايا رد ۲ . رداح للت 4 ر واعم

 هدنسارا ن . مس دور ام ات یر ارو یلفر رص نالوا ش م رلعاب

 ردو زوج وا هلا لید نا ندا ما ود هنر حس 1 ور

 یدلیا قاحلا هار ۰

 نالتروف ندنروص هنرزوا یتنواعم وش رشا

 نامش توشلر رکشع دشت نا یاعورو لید نا

 :هدتف ورب یراکدلدا دا شضرع) ید یترداح كن هب واعم

 هلف داصت هن ر هد دم هعفادم كن رایادف ماش لید نا

 ۰ ید وا دیهش

 و ن نا یا شود ندا تالید نا

 یماقفز هللا رامگهدکدلبا ماود هموحه بولا یرلترمّطح

 ی هلکعا هدها شم رس یهیدل وا هدرنلا ه رطاح لوب ك

 عفوم ییراشادورا و راک هلق وس یھ ەز رە دا دما

 ضمب هدنسارا همداصتو «یدتنا باج هاب ندهرطاح

 للا دیبعو یریملا عالکلا وذ هک رلیدا وا لوتفم ریهاشم
 ماشو ند ریهاشم وا زع 11

 : ۱ ۰ را زدن دن رلل ونعم

 E ی راع هد مو یکدنرو مکح یتد شد دم داصم

 E داهح لود نده را هل راع-اف وب نیلیسم سهم یاد» سای



 ۳۱۹ باتک یحکیا

 تدش هرحو هعفادم هل سایر هلم ن بیبح رایادف

 ءارف ردو زوج وا هدنتفاقر هلا لید نا «رلیدلیا اطعا

 هنناب كننلع ترضح تعزهو مزهمیمادعام لردیاتاش

 ۰ ید وا یه ردو

 نب لهس هلرکسع زار ندهندم لها ىلع ترضح

 هل هت هیله یراجاهم ۰ یدلیا قوس هدادما یننح

 . رايدر وچ وریک

 هرلیءاش ندلوف لوص یرکسع ضد هرکصخ دن و

 لاعاب هدنتلا رهف مادقا یرلذالک تسار بولیحا یرغوط

 نوح ضمن هلهس رجا .یسهلوک كنه واصم نکربیا
 یهلوک كنیلع ترضح هدهرص ییددالشاب هم ردلاص

 ۲ یو ویو توزوا نایک ها ودا هاب
 ندنهرز كردا هلج هرجا تاذلاب ىلع ترضح

 لرجا هکیدروا شروا رب هرب هلتدُش راز هل.سع وط

 ۰ یدلاق هدرپ زسناح بولیرق یرللوف و یرلزید
 هعس ر ناسل و هدنی* بقاسعتم یو ىلع ترضح

 هند و عیش یهلبق دارفا كردبا قاصلا دن کت

 هغلزو هدنحما رکسعنشا نکرردتا موج یرغوط

 یعشلتروف هلقجاق ندمولوا » ییهقرفرب نالوا شلاقزا

 هلسادن « ردهدناش هیلغ و ترصن «زکیدا تاب ۰ رول وا



 ملا نام ۳۱۸

 ق ی ربا ی ول ا میت م
 ن هللا دبع هحانح عاص هلته هش وج ةع ندندناح

 ن راع هنرزوا ءارق ؛سابع ن هللا دبع هلوص ؛لید

 ره بول وا رومآم دز نت هللا دبع و دعس نب سيق هلرساب
 «یدنلرمطاح هدنرازک رهو هدننلا تانغاحص» متاط

 هعازخو هندم و هفوک و هرصب ىلع ترضح
 تنی رارکسع هرصب و هفوک هلا ماط رر ندنرارک هغ

 رداچ یلتمعر هعقومر 4 واعم هداننا و “یدروط هدنبلق

 قدرفت ییادف ندماش لها هدلاح یعبدل وا شمهردروف

 طاع هلبراولتا قشمد ینارطا كنرداح ۰یدبا رو هدا

 ۰ یدنا
 یا "یرانالسرا نید یا» ًاباطخ هننرکسع لید: نا

 - ثكهللا هک زروبهدنا ترح هلا ۹ ۳ یرارا ازغ

 شمروب ناسحا هنلوف ر - حودعو قحا هستنفالخ

 ز «روینسا كعا بصغ یهسدقم تعلخرب یغیدلوا

 یدیاه هز یراءمام ناعا “ند “ر یرلءداخ تلادعو قح

 هرکصندکدلیا داربا رثؤء قطنر هدنلآم «ملەذنا تربغ
 . ۰ یدتا ما ودردقهرهظتفو بوالشاب هبرح ندلوف غاص

 ۳ ووا رذق هث رداع كنه واد بولحا راولتآ هرکض

 . نالوا شعا هعیایم نوعا كلوا هدنروغا هبواعم ۰ رلیدل



 ۳۱۷ تانک یعکیا

 ددش لاف هدنرلا را رسم نب تدیح هلرشا یک ےل

 «رایدنود هنیرارب هرکص ندنعوقو
 ره كنهصک ندا بیقعت ینوک وا لع تربضح

 زر مولوا نم. رکیضع یاد اباطخ هرکس هدنف و
 ۔روق هسحاق ردقنره یولطم هدکداک یفو هکر دلاط

 هسنل و هدعقوم هن ره ناسنا هسبا شعالک یقو ۰ مهلت

 ندراع وسیع ,رکیلکج نده راع ۰ نشان ننک م ول وا

 هل E ا هبلاط ییا نبا هللاو «ردقو هجن هتفب

 رسوک زو تسولفم ۰ردنوها ندکلوا هدقات كلوا

 *هزکیرازو ی ربعلق كنعد نیز عملاق نادبم هغجاق هسا

 “هزکیرازو یراجاقوا .رونقود هزکیراسکوک یرایغراق
 هکمام ر و نادیم هغمردنقود هزکیرلسک وک یرایغراق وا

 هیلغ «ردمزال تمزالم هدایزكي هغاهیس ۰ زکودبا ٹریغ
 ترصت ندالاعت قح :ردعبات هت رص كفح بانج

 دارا: هیطخر هدنلأم «لهلوا هرزوا ماود هدنسامدتسا

 ۱ * ید ووس

 كنه رام و لرفص هک نوک ندا بیقعت یههک وا
 یسهقرفره كفرط :یکیا ید E AE هبنش راھخ ید

 چ ورح واو هلا ماش لها هواعمو مارتلا یعفوعر

 . یدلیا نایرج ه راح یلناق كب ردق هماشقا ۰یدیشعا



 | نب بیبح هنحانج لوص «یالکلاوذ هنحانج غاص

  نب ورع هنرایراوسقشمد ؛یروعالا ابا هب همدقم؛ یی هل سم

  كردبا نییعت سیر یی هبقع نب لسم هنر هدا و یصاع
 . اطعا هتراما تح كسق ن لاحت یتسهلج ران وب

  وش ۰ رایدلزاب ییادف یقاطرب كرایلماش هرکصندک دا

 ۱ یه ا ۰ یدلبا لیکحت فاض شب هده راح رایاد

 | یمەرغ كرفص یرکسع كفرط یکیا ۰یدا یلقراص

 نوک وا * رایدشا هل رج نادیم توت داناش نالوا

 ب ۰ یدنل وا ما ود هبه راح ردو هماشفا

 هنع نب ماه ندنفرط ىلع ترضح نوک یصطیا

 راع ندفرطر نوک یه واو روعالا وا ندفرط ربواو

 ۱ ۱ هلا هو رف رر صاععلا 5/1 ور ندقرط ر وا و ؛ ساپ ن

 ۱ یور# هلا دیدش مور راع قرهشتوط هبه راح

 | نوک ىج درد «یدنانیوا ندنرارپ یرایلماش یکهدنتیعمو
 نب رگ نب هللا دبع ندهتواو هیفنح نب دم ندفرطررب

 یرب ره بوبلوشراق ینیرکیدکی هلبا هقرف ررب باطلنا
 ۱ ک لر ىلع تروح هدک ذایا توعد 4 هزرابم یو رکترف

 || عوجر هنیرارپ هن رکسع یکیا ۰ یدلا ورک ییهرفنخ

 ] هبعع نب دیلو "سابع نب هللا دبع نوک ىج! .رلیدتا
 رايد الوب هد هلت اعم یلتدش بول وش راق هلا هق رو رر

Ez 



 ۳۹ باتک کیا

 دل رس یاب هلع تعاج رکن دتا توعد هتعاطا

 ین ەفلخ E ويعا "تغاطا ه زکیحاص

 یدلا هنس هاج یرلنالوا زعاقتنا فده مز «یدردلوا

 هدنوسریو هزب یتیرللتاق كناغع هبا لکد هلون ۰ ررود
 * لو دنا تباحا هتعاج فالح ۵ رکصن دنا

 عود و n هلاک صعب هدنرلارا هدد رکسعذ دب و

 :ریدابا تدوع یساتفرو یدع بولو

 ندنفرط ه واعم بقاعتم یتیرلتدوع كلا رام

 ن دز نب نعم "طلا ن لرحرش «هلسم نن بییح
 هلبرلهطسا و رول ردنوک هاب كنیلع ترضح سنخالا

 دید عاد ن زوم راغ و رو هر
 زو ناکما هکعا عانا یه واعم هدفح صا ندقرط ور

 هب را دن «یدنروک یهر لرفص رهش نیزسسکمزتسوک

 .یدلیا ددح

 كنينمولا ربما قرهلقاب هنسهمبعت رکسع ندفرط ییا

 “رسان راع یراهداب و رشا یرلیراوس هفوک هلب ما

 ن سیف یراهدای و كفبنح نت لهس یرلیراوس هرصب
 گن هءتع ی مشاه فرش ءاولو هدللا یراتایر دعس

 وسعت هدلاح یرلقدل وا هدنتسایر ءارق دف نی رعسم "هدنلا

 كن رخ هب واعم ندفرط هت وا ۰ یدنل وا ارحا رکسع



Eربعا تام  

 هتعاطا یه واعم هن هنع للا یر ىلع ت سطح

 "یحرالا سقف ن دز “متاح ن یدع نوا توعد

 بودا رومأم یا وذ مان هصفح نب دایز *یعبر نب ثبش
 .راو هنناب كنهبواس یارضح ملا راشم ۰یدردنوک
 « رایدالشاب هن هلاکم هدنراقد

 (هر ن ندان و دج هقح تانج) س متاح ن یدع

 شماغ تعاطا هلع ت رضح هعشب ندنس هب واعم اب

 هو افت ی ماهور لا aR نسرولب ییغیدلاق فا

 تصصت کس یکعا تعاطا هنینمولا ربما تویمروک

 ۱ ۰ زردا

 هداکس لاح یکیدلیا فداصت فالج تاعصا 4 واعم اب

 :لوا هرزوا ردح نوجحما كماعا تباصا
 نوحا لص 3 کغداک هکرودلوا كعد س ه وام

 عیلغوا برح نب تاه ۰ردنوجما قة روق ینب ۰ لکد

 ۰ نهر و بارطضا 1 فيو
 لاک داکلیچلیا اکس ب هب واعم اب س سيق ن دیزپ

 ۰ زکحودیا ادا یهو یس نالوا مزال هنمرزوا

 قحا هتفالخ ییدهز “ناوت “؛ نلصف كنلع ترصضح

 ا رايب نغیدل وا

 ) و ندکدتا ان و دج هقح بانج) س هب واعم

7771۳17۳۲۲۲77۳۳۳ 
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 ۳۱۳ باتک یعکیا

 هب رخ هلا باعا نایعا یرلترمصح ننُولا ربا هلکعا

 نجرلادبع وشراق هنرکسع كن هفیلخ هی واعم هدقدقج

 ن هلادببع هلا یری ا عالکلاوذ “دل ولان دلاخن
 كلام یلع ترضحو هنیرزوا هقرف ررب ییاطنان رغ

 هرکتسع ماطررب یدعس ن سيق ؛یدع ن رج «رتشالا

 زارب ۰ رایدلیا قوس لباقم هرکیدکی هلیا بصن اما
 هر هب راع «یداکح هنعفوم فرطره هرکص ندهب راح

 ردقهننوک لوص كا هلغل وا هدلئا وا هحصایذ ترمشابم

 يدل وبع وق و دب زا ادامه

 ۷ هنس میاق و

 ۳ یر هلماعم صعءب كح راوخ يک ىس ەگ كنيفص هءف و

 یغوفو لاق هلحراوخ تب اع ادیان

 ی ها تن همش و

 روص ندن مدل وا د ولوم ندمرح رهشا مرح رش

 ۰ یدل وبع وف و هکر اتم هج ه راح ندورط یکدا رد هنس هرع

 هک.ک ود ناق هرکص ندو هکر هدنکا یاد هک اتم وس

 جم مس ر 7 ر 3 : هاب دما ] وا كفعتم هطاصم هك نو رط هد اف تحاح

 ۰ ردشعا ناب رج هراس



 0 رکیحاص» هن وام هدک دد 6 یلعردلاق ندنسا را مرلسا له ا

 رسا E 4 یدلیا درص ون یم یک وس هلب و ۵ مس

 ۸۲ ۸ عج ندو تارو ۵ رس ترصح نس ۰ توا «

E N 

 :یدید « نساکد قحا ندزع اص رخعبس

 ۰ ردن كنار چ هب واعم

 ۰ ردک اعا تعاطا هدح ما کبد وا توعد - رشد

 ی هلب وا ۰ مدیا 5م ییساوعد ناق لر ام 3 هب واعم

 ۰ نههلوا تقور جو ۰هللا وال

 رو هدا بلط ی قناق لراْمع نس هر واعما ت تيش

 و ردشش کک « و یی دلقص هد مصاح ناعع ۰ نس

 . ری هنندادما نوحا 4 تقو یکیدنا دادقسا ندنس

 هدلاح یدل وا کت هن رز وا كنو ) 9 هب واعم

 مار هلک رس ۰ زکیدک یداه ( رارب هللا ناسا هلاطا

 ۰ یداد وس ردقو یش ر ERE نرےلف هد ارا

 هلک . ندرو 4 وفروق یول _ےاف یز » - ثدش

 هروک ییغح هیات وا سس ه دنا دارم ا E ءا

 هن یلع تر ڪح و تدوع هد رح وا هرکصندکد ید » نسکح

 قع هد را هد رلا را نیو رط قذ را هرکص ندو



 ۳۹۱ باتد یعکیا

 ییرسعلادسایآنت دز هب واعم هن رز وا كنو ید

 رامرات و مزهنءرلیلماش هلیعوف و برح بوردن وک لرکسع

 ۰ یدر ویدنا طبض یرکسع كنملع ترض حت یا رف ۰ راد لوا

 جایتحا ه وص هدنرکسع ماش هرکص ندناعوق وو

 تعنا ٤ه وص هل لارا دصاق .هب واعم هلغل وا ضراع ددش

 یاسر هدک دابا ساعا نیغ رک اقوا
 < ردمژا هل اقم دنس 4لهاتعم لنا » ى رار عد ند

 هحاباهموع كقفح بانج » لع ترضع هدهسیا رایدد

 لرەد « رداد راح عن ینیرالوق ندو ص یکیدتا

 هن رم رووک ندو ص دو ی رود تولک كریللاش

 ۰ یدرو تصحر
 یه واعم لع ترضخ هدکدع نوک یکیاندهعقوو

 یراص) الا نصعحعن ورع ن رش نوڪګا توعد هتعاطا

 مان یمیقا یعبر ن ثیشو ینادم#ا سیف ن دیعسو
 یراتععو تیز ومآن *ا زن و هکیدردنوک ه ه واعم یتاوذ

 ۰ یدناین وک یم كنسهح اید یم وک د )۳٩(
 بانج ورعن ریش بورا و ننای كنه واعم مهیلا راشم

 هرکص ندکدتا ادا هنسح ةظءعومرو او دج هقح

 ناو و تی هب هق رفت لرلسم تقاخب هب وایماب

 یالتخاو هلءعاطا هنینم وا ربا و یلماعا روڪ نود



 ح E ربعلا ارم ۳۰

 یرکسع كنبنمولا ما ۰یدیغو وص هقشب ندنارفهداروا

 ٠ رایدل وا عنام هغملا وص ندنارف هدنراةدرا و هنیفص

 ن هعصعص نیم ولاّریما ۰یدلیا هلع حابتحا هدرطسع

 ندزعشیلک هارو مزب » اور دلیک هب 4 واعم یاحوص

 هنعاطا نس «ردیاکد نوا كعا برح نامه دصقم

 برح شواو قعاج هغمردناق یرمرر هت ضو
 كا هيرا تقولوا هسپا .رولوا متن یتموصخو
 ندننوصتارف نالوا حابم هموع هللا فرطنم ۰ ردن وا

 یییرلءاع | منع ندوص ۰ زلا تبسانم منم یم ین

 بسا ریشالرارف لاتف هدنعارا ۰ تیا مما هکیرارکسع

 هب ه واعم ود « ر ولی هدنا عنم هدب وص فرط ندا هيلع

 ب ودنک هعصعص ۰ یدتنا ما هب هعصعص ییسعا هفت

 كنهیما یب نانلو هداروا هدکدتا يلب 4ه واعم شک

 « رد را و» یسعآ « ردوو تدسانم هدعنم ندوص »یسیع

 عن ندوص » الا تیاهن ۰ رايدر سوک فالتخا ود

 ۰ ص ندنتدوع كن هعصعص هلا وح « نکسهح نل وا

 ندوص را نم كالع هروعالاوا ندنفرط هب واعم

 ندیلع باصصا ندنکیدل رب و یعطفرما نرجما كا عنم

 هد هسا یدک یغوط هنارفهلرکسع زار نسف ن ثعشا

 هلاتق ثعشا و : یدتا مایق هعنم هلرکسع روعالاوا

 ت



 ES باک یعکیا

 یرمشا هرکسع یهدنراتفافر حرش و دابز یلع ترضح

 عاص كعرش هلا دایزو لاسرا كردا نیبعت سر

 هب هح را و هن رانا قرود ییرفلو هد را حان لوصو

 ا دن رها کاملا لا نکس یفدتفافر وا

 ماش روعالاوا نکيا هدکملکب هداروا بوغا هلام

 هرورضلاب ندفرط ور هیلع ءان ۰ یدک را رز وا هلد رکسع

 ردو دماشوا « یدلبا قوس ها هل اقم ینه یع زو مام سا

 وا نیلا تام ن ناو رسا هرکص ندماود 4 رج

 ورک ہد دیا یدلبا تلط هز رابه توردنوک هروعالا

 .ریدکح هنیرار رکسعیکیا ندنکیدلیا لولح

 هلرکسع هنع لا طر نیم ول ربما یجابص كن هک وا
 تولا هان رل تنعم یواسمت ی ود را فر رشالاب اروا

 ا ندنو «رایدروب تع نع دز نالنید ) نیوص ۳

 ندنعبد) وبع وقف و هدعف وم وا ه را ندا نارج هل رلیلماش

 ۰ ید] وب ترهس ود « نیعص عفو « هعف وو

 تن 4 واع» مدھم ند ریش هنفص هل ر تا لع تربصح

 یدیشعا دطاحا لح رودر اک تارف ی رکسع



Eربعلا تار 0  

 كملکب نس ودنک هداروا و كقکر دقه هقر هلبشرطلصوم
 هرکصندقدراقج هلو هلرفن كسح وا هدینانسن لقعم هرزوا

 یدوعس ن دعس یسع كنفتلادسبع ییا ن رات ر ومشم

 تع نع ه هدر هلتکرح نداروا نییعتلاب هنکلیااو نادم

 یرپوک هی رزوا تارف هلیسهطساو یمیلاها هقریدروب
 «رایدک یوصالردا دیدم

 هلو مد ندزعا تکرح نده. ىلع ترضح

 هدن رکدلک ردقف هنارف مرش هلبا دز یغددل وا شهراقج

 ندهقر بولا رخ ییهیدقح ندماش هلرکسع كنه : واعم

 نقاب هواهم راهسلکب ییینمولا ریما هداروا هدوکع یتارف
 ماشولئاح رب هنسارا ېلع ترضح هلرودنک هدک دلک

 یی باو وو وشراق هحزکلاب هنس هړاک رک اسع

 راشقک هاج تیهدهظتحالفاب یفج هل وا لکشم ك یرام
 دلرکسع یهدنراتفافر هدکدع یتازف لعت رطح ۰یدنآ

 ۍراتعم یا ها راشم یهاندت راما یلاع تاذ ۰ رایدنک هنناب

 «یدتا قوس ه ورلیا ربارپ هلیرکسع
 یرهدراو هعفوم نالند موراروس خرشو دایژ

 - روعالاوا تعج لودر ندر تو كن 4ب واعم تفو

 هب ورايا هد رک ییکیدلک نقاب هلا ىملسلا

 ۰ ریدلیا ضرع 4یلع ترضح یتیفک بوریمهدیک



 ۳۰۷ ۱ تانک یصکیا

 :یسیکیا هنرزوا ثحو ۰ یدلیوس « یدبا رارردلوا

 ندهفوک بولیراط ررج ۰ رایدلیا قازاردنایز هنربرب
 IYE 3 ھ ارو رو « یدلبا تم نع هب سیف و و حو رح

 كنهب واعهو شمزاب 1 یاعوف و هلبا لیم هنفرط هب ؤاعم
 ۰ ردشع۱ قالا هرلیماش لردیک هناي هن رزوا یلط

 e داع هللا یر ىلع ترصح و

 اا هددفوک هلدع نع هلع مات هلک بوقح ندهفوک

 سابعن هللادبع و ۰ یدسا یالحا ی یراصن الا د وع سه

 ۰ یدل وا قالم هنینم ۇل ا ربما هد هر هر Ce ه مصش

 هدکاک هنرز وا ماش هلر ؟تسع كنبلع ترضح

 هدککامادقا ا رع 4 واعم هدق د:) | ی رخ یتددل وا

 ۰ رد زا یرکسع 2 ڭنىلع دف روق 1 صاعلان ور و

 یرارکح كن رال و تعم ه رصد وح كن رکسع هدهش

 < سیللب هدنهلع كّتلع سه ۰ رردنساب رقا شمام

 راس ۵ واعم ۰یدا ةدکلتا میجنت هب رح یه واعمل ر هد

 ؛هنرالغوا هورع ندهولا یعیدل وا شعا دقع هلا هسعت

 ترد ییناه ن خش و كم زکس ییراطارضنلا ی

 هادم ند هل هدنسودنک بوردنوک ورلبا هلرکسع كب

 «یدروی ته هعجب هلتروص ماع ریفن یبیلاها وتعنع



 زا یر وقت وا RF تم

 ربعلا تار ۳۰

 هر رج ییرتدشو كعا دیدشن همایق ییسیلاها ماش هب واعم

 ۰ یدناز وا ردق یآترد یاوح نوحما كمزسوک

 نی نام ندراصنا هدنبیتع یتدامش كنافع تح

 ا لوا شم دما بولا لغ وک لفات شب
 كناشم ترضح قلخ هلا قیلعت هرم هدماش یکلموک

 مدة ندنو یتکیدلبا ضدرح هماعقتا ذخا ندن رالتاق

 | ةن واعم هرکص ندنلوص و هماش كلررج ۰ دیشعا ناب

 ۱ باج ہرے م ماط ماط ی یلاها هلا قیلعت ه رم یکلموک دن

 | هلا ذاا هناخمام یدصحم ماش لها ۰ یدالشاب هکعا

 ملا ماقتا و ای كناخغ » ا رکود لکا ندنرازوک
 ۰ رایدلیا منع

 هدنرزوا دصقمو لاحه كرلیلماش » هررج هب واعم

 یس یککیدروک هدنیک یداه ۰ یکدروک ییرلفدل وا

 .یدشا هداعا یررج كرهد « رو رخ هنردوک
 ضع هلع ترمضح یتیفیک هلثعج ر هب هفوک ربرج

 ین «ردندراراداوه كنه واعم ریرج » رشا هدکدلیا

 ددا یه واعم كدا هل وا شمردنوک یب هد ویمردن وک

 نس » ررج هلکعد « مدیا ررتاب هزوس هللروسص هقشباپ
 نوع سس ا ر لوا یوزر شنا 9
 هدی | یرلکدروک یی ۰ رارود ردٌرشا یر ندن رالتاق



۱ 

 کد[

 eo تر یھکیا

 هدهرصرب یعددشتوط یراکتا كنه واعم ندنهدالشالک. |

 وری تفتلم حبه اکب یس» كرد هاب صاعلان ورع

 یتیزعو لطف ةقيقح و یتیماس هحالسا كنیلع «مرویم

 هدک دید« ردایند مدار م هرکل ٠ ردم ولعم هد ه> رب ۶

 هرکص ندنا 421 ویع وو و ءطاصم هدن را هن ايم هلا هب واعم

 ۰ ید) وا یرارسما مرح و یراشدسه

 ۰ ۶ رم
 نمص هیف و

 یهفوک لع ترضح هدود) وا فرطر لج عفو

 ا ریه یسک نوا یا افق ا ری

 ۰ یدروی
 لیلا هلا دبع یر رج ندب رال ءا كنا ترصضح

 تعی ذخا ۰ یدا هدا ردا ورب ثعشاو هدنادمه

 ثعشاو ررج ۰ رلیدنلوا باج 4 هف وک هدیسیکیا نوجا
 ملط و كا توعد تع یه واعم هرکضن دک اک هب هف وک

 "راد كا و ییراس وله تازا یکم زنا ایزو

 یر رج ىلع تر طحب هرز وا كم ردلم یییرالوحد هتعب

 یدتا ر اف هکعک هماش

 هدک دتا غلبت هب 4ب واعم یییفیک كلردیک هاش رب رح

٢٠ 



  E NERا 3

 یعباتم هب هب واعم تاصاعلان ورم

 هتنطساف و رارف نددندم بولا ید و دلل ادبع یرالغ وا

 هد دلا جرم یتداهش كنا ترمضح ۰ یدیشعا تمنع

 :هکلتوس رازوس یکرلیزاق بوکود ران اب ندنرازوک ۱

 رامتخا قیرط#» هلتکرح رارب هلن رالغواو ۰یدالشاب
 روا لع یلعوا لوس ۰ ید ر وص ندنرالع وا ود « مە دا

 ردق هن وکو . اد وب فلاح هن راض ر لّرضتسو ا

ye e E ENG Eیدنک ردیف هب هجا  

 ةاهدنم» دڅو «نسیلعا رامتخا اوا بولیکح هکهلاخ

 اورا هدب وروط وا و ۰ نون تادرب. د ٍ لعم ند ع

 ۷ .یدلبروس ییار ید ره و د « زا عا

 هجا د ؛یلریخ هكر خا لزوس كنم »ههالا دبع ورع

 هحرخاو یلربخ هحاید لزوس كنم » هد و « ردا رمش

 ۰ یدمهروک زو 2 ندهب واعم هدن] وص و ۶ 7

 هدنساا وح قا عو یہ هیلع كلع تربصح هداج دمو و

 یکج هلک هماش تبون قترا هدقدنلا یربخ یغنیدااق نلاخحم
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 ۳۰۳ تانک یصیا

 یا ه هعلاطم رظن هدکداک باوج ندنکح هل هنلوا

 ۰ یدلیوس « ردیسانع

 ندیهانت زاما *یلاع فرط هلهجو ییآر كرفعج نا

 ندتعی» هددماشاوج نالک ۰یدلزأاب توتکمرب ةف

 ی رانا ی وا ثدشل 4 رح هل راد دنا لاّمعاو فاوتتسا

 هدناف ههنشب ندکلریو تببس و نادیم هقاصلا هرافلاخحم

 یدک و نون هک مادام ه د)اح نی ندنغج هم هل وا

 4 هب رکسع تاکرح هدن رلملع رد هرز وا لاغتشا هلب رللاح 3

 « کج هش ود قفاوم هنساضتفا ثالاح و تفو ثبشت

 .زدشل وا نام

 یی همش هم ضد هد ساق هک ردقن ره تاوخجوت ۱

 هب هب واعم هدهیعطق تروض ندنو هدهسیا یدلنا توعد

 هابتشا نالوا نایامن هیفامعم «یدمهنل وا لالدعتتسا م

 دیک هل ليد سرق ندهنکیدن روک موز هدهطادتحا هنرزوا

 یاحها بیسنتلاب ییییعت هنکلیلاو رصم كرکب یا نب

 ۱ یدلروب ارحا

 ندرصمأب وذم ندهلهاعمو سیتهدکد که صم دم
 ترصح هن 0 هد هنأ یدتک هب هنده در ض وط

 ۰ وا تم زرلم هرم دلحس و تع ع هان ات كنلع



 ربعلا تارم ۳۰۲

 ره كنیلع توخ « سٍق هاکعا رامعسا ود « م زیسا

 نیش دنسم هلا حرص قحو یناجرو لصف هلهجو

 هنسودنک هدیوغارب یتعیایم كنیلسلا ماما نالوا تفالخ

 ررک باوج ضار رعشم « یغیدلوا یناکما كتقفاوم

 ۰ یدلیا مبل و در ادب دش ییدصتح كنه واعم هلا

 هددسا یدل وا سو i ندنتتفاوم كيف هب واعم

 ندنکیداک هنشیا كمرتسوک نرس وأم وشراق + لاها

 ندمهعیش مز » سیف و رادا هایش مقا و یال
 قحل وا رادم ورق ومو یتعفاوم درب ی” زود وعم

 راز وس لصاو یک «مرویلا هدینبرابوتکم لماش یحاصت

 ندفرط صعب یالرمشت و كند واعم ندنکیشنا نالعا

 هنن رز وا كنو ۰ یدنل وا ضع هن رات ضصح نینم وما ریما

Eeرفعح نت هللا دبع و نیدسح نمدنفا یهاندن راما لام  

 ندنکلیلاو صم كسبق هلا باج هنا ییتارمضح

 | نا هدنرةدروی هرکا ذم یتفیدلوا بول وا بسانم لص
 ۲ ثداوح ندا رانا هجودام و » یرلتّصح رفعح

 1 - اعم ثكبتق. :* ردظ و مدي وا ندنناعینصت كن ه واعم

 ۱ رنالوا شعا فاکنتسا ندتعب هرزوا قاشالکا یسهلم

  یش وا اطعا ما هنسودنک هرزوا كعا برح هلأ

 هداغتسا ندنا یراکفا 4 ہا رر و باوج 4 هما 2.2



 ۳۱ تانک یعکیا

 ندنغیدل وا بهاذ هف وخ ندنرللک هن رزوا هی رکسع یصم

 ردا ثتشت هکمردتا لرم هنس ودنک یسیف هلا هسيسد

 رب ۵ نیراتمضح سیف یواح یکجەدبا هیجوت هبودنک
 ۰ یدزاب بوتکم

 یتافاز وا ۵ سه كن ا وح قارع هسدآ نسف

 هدوشو زو هل _:هح عانوا كات اط وب رم هژش الو ماشو

 ندفاع هينا وو زواع ه رمصعم ندنف رط هب واع»

 یتکجهدا فداصت هتالکشم نیزسلق تقو ههناعتسا

 تروصر قحهمردشزو ین ه واع» ندننکیذلبا هظحالم

 دل رعا ردا تعب 4 یلع ترضح » بودا راستخا
 بج وم یهارکتسا ندنفرط یدنک طقفو یتکیداک هرصم

 رب 44 واعم یواح ینکجهب-۶#ا روهظ لاح رب قجل وا

 ۰یدزاب هماناوج

 سد ندنکیدمهدنآ تعانق هلاوحو هداه واعم

 ۳ ندي وکم نی. هدب وتکم وس قرەزا بوت کەر ت

 تاوخر تكحهموک ةحارص یتفلاحم كەسا كحهیعا



 هلادبع هلقلوا عياش یتفالخ كنیلع ترضح و یتداهش

 اوزنا هداروا رد هب هم دیا تاف و تولیکح هل الق ع

 ( ۰ یدلیا

 لاو هرصم دعس ن ساف ندنفرط ىلع ترضح

 هلکل هبلغ ردق كم و رارف هشیع دغ درک دن تولوا

 نالیردنوک ند فرط سیف ندنکیدلبا نصح هداروا

 ثكنو : رایدلیا لوو تسدرد ید هرسصا اب ا

 | فالتخا صمد هجراګ رات هدنقح تبل وتمم نامزو یلتق

 ۲ ارگ و هات ید

 ۱ ندنکللاو رصم ها درب ی ساک

 | ن سيق هدنعب تیاد هنع هللا یطر ىلع ترضح

 عج نکا و شمروم نییعذ دنکلیلا و صم یدو

 1 «یدشمر و ند ما ی نکا تمه هدونح

 | هرصم هدرفصرهث هلباعصا رفن ید هیلاراشم لاو
 فیلکت 4یلاها و تئارف یتییوتکم كئتمولا ریما كل ردیک

  هدلاح یغیدل وا ی + تعب یلابها کا ۰ یدلیا تعد

 ندنعب هلیلف ةقرف ر ندنرارادفرط كناشع تربضح

 دا ن راس «ترلا ن دز هکی دا رشعا فاکتتسا

 « ری دبا ندرلنابعا تعد



 A باتک یککیا

 لتف 0 همر 0 دمحم

 یلع وا هرکص ندفدل وا دهم هدنس هب را همام هش ذح

 دح هدئتح ندنعددل وا تاب یوا ر لوک لا

 رها الو در اروم و وا ارا وم

 ۰ یدیشمر و باوح ود » ردوو كتنلها « ناغع

 درک هدار وا هل ردم هنسا رع یراوصلا تاد هرکص

 هللادبع یسیلاو رصم قافتالاب هللا قیدصلا رکب ییا نم

 هنئادسحا لاقو لیق هلا مای هنهیلع كحرسلایآ نب
 ح ورح ند رے هدنماع ناعع ترصح هدعد و ترابسح

 داعالاب هلا :ایسی هّلادبع هدنلیکشت كمايق بایرا ندا
 ۰ یدلنا تیم نارفک تاکترا هدنه اع و

 ۳ ندزعا روهظ ید د ع ماو تاب زا هد اله

 لرل لاو نوڪ ا هرک اذم ییح الصا لا رازخا نانل وا س>

 حرا یان هللادبع هدانا یرلکدناتع نع 4 هفرلطاراد

 تصرف هفدح ن دېګ هدک دابا تک رڪ ندر ف

 7 نکر دنا تدوع دزلادبع و السا ی رم بولو

 كاع ترصد توا عتم ییسعا جم ندلوحد ه رم ع» یس
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Oربعلا تام  

 تولارتخ هاا ترمضح هرکص ؛یدیشغلزک هدنشهاح

 بلح هاب یر زنا لاس رالا یرگبییان رع یردارب

 ۰ یدردتا

 .نارع و یطہخ ا باع ن لح هدنیبمع لج هعف و

 حراوخ ماطر ندرلبع هدنرادناموق یجربلا لیضف نب

 هناضرعتو ماظمو موجه هنرزوا نات” هلا عاعسا

 .  یرلعوع كنبراترمضح نینم ول ا ریما تیک « رایدلیا یدصت
 هلرسارحا اصن یناطلا ورح ن نج.رلا دبع هدفد) وا

 .  هددسا یدلردنوک هنراګا كرهلدا فا هد راح اا صا

 . ایدردل وا ییج را دبع

 . هناتسح" یریتعلاساک ن ییبرندیهاندتف الخ فرط

 قیفلاب رکسع رفن كب ترد قرهس وا نیعت یلاو

 |  هنتسفلوا لاسرا ارس رارب هلا ثرطایان نیصح

 ارحا یمھکح را هکلرو ضا هسابعل ان هللادبع راد

 لاصدسا و 3 يج راوح اردک نیم و کر ۰



 ۲۹۱۷ بانک یصکیا

 نسعنهنتمدخ جد نیتاوخ ردق قرف ندتناوسن هرصبو

 نایعاو فارشاو هوجو هلعطبابو , مارک باسعصا هلا

 هقنافتاعرکت و تامارتحا رار هل رات رطح نتنمّولا ما

 هنس میشد یر ےک ابنع ھا يصر الا رابشم هما
 ربما ۰ اید واقعب هلو دهدنتتسم وم تا هم هروک دم

 ليم جاقر یرلترمضح نمدنفا هنع هللا ىطر نیم ّولا

 هرص یاب كرده. ییرترضح نسْولا ما هفاسم

 تاردقم هدنسا را یرکیدکیو یدلیاعییشت قرهلوا هدای
 ندنر ر یالوط ندنامو هو ندا ت ندد خهلا

 هلا ادا ریطخاب یامد هدنفح یرکید یر رهو لالا

 ننس یهاندت راما مارک داخ .لیدلیا تق رافء و عاد و

 یار طح ممبا نعو ممنعیلاعت هللا یضر هفدح نا دمو

 الا راهه ۰ ریدنل و هدرتم دح عییشت هفاسم هلح رب

 برش ےج كردیک هب هم رکم دکمه ضوط ی رات رطح

 هن رلتداع سس هناحو ت٤ ٠ 4 هرونم نب دم د يص نداد)

 ۱ :ردرلشهروب تمزالع,

 هریدتک هماش یقاط,هیما تب هرکص نده راس

 مکان ناوم «هنسهلد صوفرح یب ماعن هّلادبع

 تعنع هبهندم هدعب و هب هکم رار هلبا هشیام ترضحب

 كنسیر ندنسیلاها ی هلبف .دزا ربد ز کک هللادہع ۰ یدتا



 ۱ ربعلا تیام شش

 تاو وا تب رک ا ی ناک ها هدیه تیک
 ۱ «رلیدروب «مدنا هلوا شامر وکی ران وک وب هدمدیاهدنا

 یررا هم حجم هرم شم رک یان دمع هدقدل وا ہیک

 ۔دیعبوروت وک د هرصب یییراتمطح نینولا ما نانلوب

 ثرحندرادلا دبع یب هدنسهناح كنيعازللا فلخ ن هلا

 هننای كنهیفص یسدجوز كمللادبع و یزف كنه یان

 هی او تابا تودروطوا هبا مارچ اوب ټن
 ۰ یدلبا

 هد-]اح یدل وا هدنف رطب نهم وا ربما هلاک 4,2

 ماتخ هن راح .ریدل وا رامراتو تولغم یسهلج دلرلفلاح

 ہیک. یدبا هدنرهدار كي نوا ی رال وهم رط ٠ یدل و

 یکیا هلا لقن ههرصب نوچلا یوادن رلحورح هدودل وا
 «رلیدنل وا نفد هرکص ندقدنلق یرازامن هد رال وتتم فرط

 یادم نیسنژلارما وک یا اوفو
 نزمسعلاق هب و ریک هلد رفت رب ندیلاها هلغلوا لخاد 4 هرب

 ۰ ریدلیا تعب ردق ههګ راو هرلح ورح

 لردیک هترایز كن هثیام ترضح هرکص ندتعی
 4 رفس مزاول و ۰یدرتسوک هلماک تیامرو تمرح هدنقج

 املا راشم نوجما یسروتو هب هدم لاک الا نس

 قیفرت یرکب یا نب دمحم یرارهکیلاع ردارپ هنرلتیطح



 ۲٩ ۵ باتک یعذیا

 كحدوه هدکد شود هرب تولیسک یرفایا كن هود

 وین نکیدعا بودا تباصا هح رج هب هشیاع ترضح و

 رسا ن راجع هدم «یدلرب و زما هرکب یاندهگ یشادنرف

 هک رج مع مارا یر املا راشم هدنزاک دادا قم هل ردیک

 اش صع دو تانج بول شالک | ددل وا زاد

 رداح هنرزوا هللا لقن هنسهبحات سول حدوه و شخ وا 0 ق ۹

 ريشا وضع هن رار طح نینمولارپما تیفیک بولیروق
 ضم هن رت رطح یلاعتقح نمدنفا هان راما ۰ ردشلدا

 اردک هراز كا تب رطح هرکصت دک دا نر

 دعا » هشیاع ترضح هدک دید «نسلصن نینءؤملا ماای»

 ییس هللا ۱ نینم وا ربا ۰ یدلب وش » مع هدتهالس و ربخ هللا

 دلرهبد « هدیلس و هخدأعم ترضح هک د «نوسر وي ترفعع

 ۰ یوم وک هل اقم نەنج

 یک هدنوا هه یودرا ورعن عاقعق هرکص ندنو

 امنع ىلاعت هللا یضر نینمولا ما هدکلر لا مارک هوجو

 هشدام ترمطح رددر و مالس هل ردک هتت راب ز كن راد رطح

 نکا تافو مدعم 7 یکساک- « رار هلا مالسدر

 ۰ رلیدلیا خیل هب ىلع ترمضح یزوسو « یدلب وس« مدیا هل وآ

3# 1 
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 قدرنا ی اطر كران ال هر زوا بولا: فرشالا ۰

 هلج یدزالان تن زاخت  KEزایدردل وا نبر رب ۰

 هل رلن ال وا ل وتعم ندرنات وطیرالو نو هظداح كنه ود

 رایدنآ ندشدرف یژک | الت و «یدشمراو هشع یددع .

 ید وب شدا هدن روغا یس هجاهمء و هظفاح كنه ود ۰

 ادن ود « زکی لےے ید را-فایا كنه ود » لع تربصح

 ه دود ۳ ییب رافابا كنءهود یک یک ندنکیدلدا

 یدلمس ه رب بوغا هلدشس هود ۰

 ی ا كاا دزا درک فف وک ا
 رو هدود) وا لو وم ۰ ىدا دک  A 9یغاحم"بعفص ی

 .یدلآ هلآ دبع یشادنرف رکید هدقدنل وا لنو هد زا 2 اا

 زوب هبلغ نكيأ هدنلا كنو هلقملا الع یغاصس هركص

 ها وک

  ۵مساق ی ار ا ا سيلا لرع ند راد | هف وک

  5ہل ز یرالع وا كناح وص هدف د وا ل و یدا و روس

 هل اد,ع ًأرخ ومو ران وب بولا تقاعتم یییرکیدکی ناڪ“ و

 قاه“هلغل وا ل وهم یسیه ۰ رایدلا نانا كوه هو رن

 ۰یدلیا روهظ جم نکا ۵ لی كی كنه رم يلع وا نام

 هاک وب ۰ يدا مع و رکب

 ریمل ۳ هدنتلا ا مومن مدا شد زۆ وا

erom 

peser 



 a ۲۰ ۱ جناح

 « رویلیوس هن» هدکدنشرا یلع ت یو ساد دلکع |

 ردد «روهدنا اعد دب هن رالتاق كناهگ» ۰ یدلیا لاوسود

 مش ود ن ع 2 . نعلا مهلا ( هد لع ترضح

 .یدلیا

 هدندب كنهيفاخ ن دک یردیح تیار هډه راو

 دنکو ا لرکسع تولا یغاصس تاذلا نم ۇلار ید

 قرهلوا دتشم برح .یدرو تدش هه راجو یدشود
 ۰ رای د] وا كاله ی را هه

 هدنرزواو یعیدل وا هدنشاب شع هنع هللا یطر راع

 هدلاح یعید-وا یثر هعشب E فیلرب هلکر وکو

 نا ر ردا كرا ۶ یھ رولا جاق را لا
 نکرد «یدتکراع ناما» قلخ هدکدلیا هلج هراع بژی

 «یدروشود ییغایاكزبنا دلرحلف رپ راع

 دبع یییرالو كنهود. هدقدل وا لونهم روبن بعک

 یی رالوكن» ود ۰ یدل وال وتقمهد وا ۰ یدشلاباتعن نج رلا

 (نورصنالج) هدقد) | ہک نب د فد رع هلک عد یداج*

 بواک بوشراق رفرب نکروقوا
 رجاش خرلاو ج ینرک دن

 مدنا لو ۳ح لت الهف

 ن ورع ییرالو كن: ود ۰ یدردلوا یدج كرد



 ا E1 ربعلا تاره ۷

0 -. 

 ییرالو كنسهود هشام ترضح هد هب راح یاسا

 هکلا ن ر نوک رو .هنسهتشب یرالو» هبعک ناتوط
 سمعک ۰ یدلیوس «تیا توعد هنارف ماکحا قلخ بولا

 ذخا نرش ف بورو هاتعن نجرلادبع یرالو

 ۰ ردو یعد-قمالک كعح بانج نیلم تعاج یاد هلا

 ۔ردل وا یعک موجب یقاط هیس هدک دید « زکیدا تعاطا

 انتعا هبهظفاحو هطاحا یهود یعهلبف هیص ییب ۰ رايد

 ۰ یدلیا

 دللادبع شالا كلام .یدلو تدش هکدتک .هب راحت

 هلکع ا فداصت هال ادبع نکرارا نوحما قمروا یرب زا ن

  دیعهدقد روا هنشاب ره د «نسیک د .نس تاس هب هنن و »

 هدیکلامهدیی» هرکص ندقدلفاح وق یکلام بویلعممم هللا

 ۸ 0 نب كلام هد هسا یدلیا ره ود « زکی ردل وا

 یا رلنالوا هداروا ندنفیدل وا قورعم ودا

 رایدمه الک | یشرب ندنزوس كريز ناهلتهج یرلفدغاط

 ۰ رایدریا ندنربر بویلارا یتسیکیا
 ا ترج تنگ ام برج یقلط هرم

 حدوه.یدیا رروبتآ قوا لراخ لراخ هجدوه و هرلندبا

 جدوه یرلتمضح املاراسش» «یدنود هی رک ندرلفوا
 عدد دن رالناق لیاعع هد ه> رد كح هلب دیش سس ه دز ا

rrی  



 ۲۹۱ ۱ باد یصکیا

 ترصح 2 روس فعک هدنساننا روک دم لاو

 یدیماص . یدش راق هنر رب رک هل ردنک هتناب كن هشداف

 « ردوحم یه روب ح الصا هاکیدس كس قح تانحیدأاق

 تاک ر اهب هغ یاملاراشم و لی ه هود یی هه تود ۱

 «یدردروطی هود هدر رب كح هدرشدا ناغوع هلا

 هب دا وا ناشبرب و مز لج باعا هرکص ندو

  ردشعا ماود هب راح هد نار نبه رف ردو

 هلک ٤ا تباصا قوار هنعابا كهنع هللا ىضطر رو

 یدناتافو هداروا هلتع ع 4 همصب هقآهقا یناق اح ور

 زام هداروا بولیکح هعابسلا یداو هنع هللا یطررببز

 هدکعزوک تصرف هلبا تیقعت ندنرکسع كفنحا نکرالق

 ییرترصح هیلاراشم E زوهرطا نت ورع نال وا

 فیت تونس" نشا هرکص ندکحدتا دیش هللا قوا

 شبا تلک-یدلشیاو» هزومرح نا فنحا ۰ یدرووک

 ی رد ز سم زومرجنا هلکع د « هم ردیمشانک ردیعاوص

 زوهرجنا لع ترضح ندنکیدزوتوک ه یلع ترضح

 غیلبت یییدیع و (رانلاب هرمشب) هلس هط سا و تچاح هدنتح

 ترتد ایل ود هدزکناپ كر ززن نا نمنکیسا
 ۰ یدتک فولش هله وفت نایذه صد رەد « رد واسم



 هی نا ۱ ۳۹۰

 یدریو ینباوج «رلیدتسوک نوش هزب راب هفوک» رکسع
 یلع هک دک ود ناق» هدکدلرب و ربخ هر یے و رب ز تیفک و

 دعف د ی رللتاعم دره د«ید و ها درم کج هی زا و ندب

 نفس نر هسا كالع تروح ٠ ۱ ریدایا مایف

 "قو یربح
 راس نالوا یلخدم هدروک ذم داسف و ىلع ترضح

 « رده وب »هدن راکدتشیا یرلبنل روک یر هصص یهاط یرکسع

 یمیر ندندارفا یسهقرفهفوک ۰ رلیدلیا ماو هعیفص ودا

 ترضح هاکهر وبا وج « رایدرس وکن وش هزب رال همصب

 ۔راکج هریکج لا ندفالتخا رس زو هل نکن اک ید ناق» ىلع

 هادا كرب د دلتا هتل « یدلیوس «رایدب وق هنادنم ید

 ۰ :قو یراربح ندير مچ
 ره بوند هننآ نوا نیکست رح ىلع ترضح

 ۰ یدتا ادن ود «زکلیکح ندهب راد هلا نالوح قرط

 .یدغلوب هلی نایاکید
 هب هک ه هک وا هدیساس ۇر كفرط یکيا هک وبلاح

 راکد هدراکفا هقشد ندکم رو تیوقت هن هطاصم نکد

 ییرکیدک هل و لئالد هحردامتجا زکلاب ٠یا

 هک: راچ هن ۰ ریدبا هدنتین قعثلاچ ردق ه هے دبا عاسقا
 9 (ارودقم اردو ها را ناکو)



 ۳۸۹ باتک یعیا

 ه هفرف ر یراکدلیا زارفا ندن رلحا نوعا شياو

Eیر ربخ كت رل هم شب ندیرا ونک هلن كالع  

 هشداع ترک توت ا م دم ند رف عولط دصک ن رسم وا

 بو رو هن رارزوا یراهلبف طو هع ر نانلو هدنفرط

 ریدالشاب هنعاسا برحو هغمتا رافوا یک یناهک ان ءاضق

 و نکرووا وحوا یلئاط یلتاط هلدیءا هلاصم رلهلسق

 اغوا هه توایوا ندوش و هلشالت هنر وا هدبرع

 «یدل راص هحالس ناقلاق ند و وا رایتل یدراود

 هدلا ,تلط ن نمسك ردعک تبس و < رد نعد

  سصم “كل هڪ ر دعب ر یکه دف رط شاع هن رزوا لوهح

 . ره "لرابلهسصب رایلهسصب “كنم لها نع لها "لرمذعم

 مرزلایعتسا حالتس وشراق هنرازو كناعصا یدنک هلق

 رال هفوک ۰ یدیوق راتمایق هد هطروا ۰رلید) وا روبح

 ما ود قاعشیراقو ردف هر دن رکو ا یورک درس وک نوک

 هل رال هفوک توشلر راهلبق هدفد)الک | شيا۰یدلیا

 ( ٠ رايدلا هلا تتر وص هعفادم

 نب نجنراا .دبع هدن رکدنشیا ,یرادتل ر وکر یب زو هه
 توردنوک .هنرکسع یلئابف هعبر نانلو هدغاص یترلا

 ید االش اب هفعش روق ی ضو ط هفرط لوص هلنآ باتع ن نجرلا دبع

 رایدلنا لاوس ندردسع و د «رد تار وک هوش «یدل وا ه»

۱۹ 



 ربعلا تام ۳۸۸

 E یس ر صاع كاع هدهد رګ ا یدنک نکیشا وا

 سیتی نفسامت کری امری ووش

 ۵یفام عم ۰ یدرشمج ندن را رادتخا دب شیا ندن رلکدتا

 هلتروص نسح یتالکشم وو مالا یفرط هطاصم

 «یدبا رارویشلاج بودا راکفا یصعت هب هلازا

 ریش ردقن شيا لوا هندی دت تیادب هشیا رب

 روطخ هرطاخ هرکص .نوسنروک رونروک لوجوک و

 باوا تیک تبطعو ترشا هلفداصت هضراوع شمالا

 رد دل ره هرارشر و ییحهعج ندرابتخا د ج رلصا

 قارحا یرہش 7 دم: ال راب هلف داصت هتلفع هسا وا د وج وک

 زکلاب یدصتم كدام تروح ٭ ردد یکجەدا

 یوهالاد ودح هدب رلعح هلا تسد رد یی رالناق لیاعع ترصح

 . هلمضم شرا هرکص نکیا صحت هنرکف كعریدتا هماقا

 «یدلاق تومان 4 هاکشم هطقنر هلو

 هرکص و شمراتچ داسف البف هدنبلع نام ترضح
 هدف نالوا شا قاحصلا هنسودرا كنیلع ترضح

 دیلع هان «یدیا روبهدبا سح هنمامت یمامت یراهقفدوب

 لردبا دانا هلرلنا ځد رلنایوا هنرارکف ندنرایرهشمه
 ریپ دن رب قحهرامح ندناکما راد هر ندرب یهناصم

 ۰ء رابدلیا ثبت هداف

۳-177۳۲۳۲۲ 7۷۷۳ 
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 YAY باتک یعکیا

 ترصح هل «كرلع تارصح هو ۰ یدک ه هجرد

 ییراکفا هلاصم هنماع یماغاسور یکهدن راف رط كن هشام

 ۰ ریدرلماشفا یتوک وا هدلاح یرلهدل وا ش کا مارلا

 یرالاق نلزا_ْمح ترصح هراس تم ی هراح هل

 شعا عانا ی E ه رصاح ردنا نا رود هن رزوا

 یکهدهرصد و هم رکسع كالع تروح .یعوح كراتالوا

 كن هام ی هد ربءدا لب ند را راداوه و ارقا

 مارتا نت ريغ ك نمدنفا ىلع ترضح و شغا قاد ا هنرکسع

 لخدم قو هدد تقم وا هکر دقن رھ ا رک اسع ندا

 هد دا تعج و ند عددا وا شش و بوسام هداط رب

 هقمزوب یشیا بویهروط تحار الصاییظع ےہقرب كارابل

 هد هلا زا ندنس ودرا الكشف و یرلتمضح نیم وا رتما

 ۱ « یدنا رڪ” كن

 ال هیسدآ اس ور نانلو هدف رط هشناص ترصخ

 ردنا فود و تک لدا هت الک شم ون نال وا ضراع

 مدان ندنرلاحات تاکرح ندا تقبس هنرزوا تلفغ

®» 



 ربعل اتام ۲۸۹

 | دزا هشام ترضح هرابدبا هدنرتما راندا لاّعا

  هتنفرط ودنک ییهلبف هلا لوژت هننرلناب كنعلخ یسهلخ

 بک ید ر وما هنایش نب ءربص یراسر نوجا بلج
 ه رص هددسا یدد «هعا تقفاوم نفاض » روس ن

E 
 ندنع و رف یلئابف اركز كنەشداع ترمضح

 دار ن باج” هدنرارزوا رانو بول وا ثال باغ یلیخ

 هدنرز وا ههظنح یب برطاوا هدنرارزوا متن ور یبو
 یب ؛دوعسن عشاحم هدنرزوا حلس ین: “میک و نب لاله
 هدنرزوا دزا ثرطان رفز هدنرارزوا ناغطعو صاع

 یب * عع" نب للام هدنرزوا رکب یب * نایس نی هربص
 كاابغوش «رایدا سر دشار نثیرح هدنرزوا هیجام

 ترضحو «یدا هدنرلهدار رفن كی زون وا یرادوجوم

 . «یدبا بیرق هرفن كی یمرکی یرکسع دوج وم كالع
 یل و هطاصرب 2 توش رب یساسور هروک دم لاو

 هراجر هدو « رایدلیا ما ربا ییسهرک اذم ۹ ملو

 | ترضح ییبحنب تاامهبا مالس نب ےیکح هرزوا قفلو

 | ع ند و ریز هلبا هم ید نیاسیع ند
 . كفالتخا و فرط فرط هلت نع هشاب كلع ترضصح

ِ 
1 
۱ 

۱ ۱ 

۱ 



 ۳۸۰ باتک یھکیا

 توضح دك دد دعوت ما بلاغ هل الخ نوا
 نسل و و » ۰ یدلیوس 6 رد هادا رم یر « ةتشاخ

 .یدربو ینباوج « مهدیک بودا كرت یرلشیا
 هنساباب هللادبع یم ودع لرز ترمضح دن رزواكنو

 یهدکنای و ندنسودنکر ارب هک امر وک یلاط ییا نانس»

 نیلکج ند رح نوا كعدوروف ندن دنکی مشاه ین

 «ع هاب هب ۰ مدنا نیع » ریز E « نسر ويسا

 قیسر و ترافک هل همع شل وکم هل وک لا دبع هدک دید

 اطعا ترافک هلهحول وا ربز ترضح ندنکیدتا هدانا

 ۰ یدلیا
 هزک اذم لص ندا نایرح هدنادیم بز ترضح نکل

 قلدنا و هدنسد وق ل ول رول و یے نسح یسهراخو

 یو دک ی هلا رکی ی توانات وا نوجا

 رد ةج هلوبعوفو هطاصم جد ریز ن هللادسبع «یدآ
 قااقروفهدنرلفرط یدنکمومعلانیهدلاح یعید) وا هدندیما

 یهلماعم وا مارل الاب ییسمامکچ كنساباب هل دص كمان ر وک
 یدلیا رابتخا

 لا هشداع ترضح تولوا هقرف جوا هرمصب لها

 ین وا و شا قاع دو رفررب هن رلفر ط لع ترضح

 یص> ی نارع ؛ ساو نن فتحا ٠ ید تخلطا لارا



 ES و ره و
EL E ۲کیک رد هر ها ده ی اد -  a O 

 ربعلا ماد ۱ 3 ۱ ۱ ۲ 94

 ی ناو وا وا و ایش

 نالوا رهن هک بد نوک كدایز ن هللا دبع یر

 كسب رع۵ 7 ۳و )۳7( بواک هوش راق وش راق تب هدر

 تساقا هدر وک م عقوم هدنطسا وا یسهرخالایداچ

 ترشابم رارکت عانوا ییرارب رب یاس ۇر كف رطرهو

 « رابدتا

 وومط و یللعترمع> لوا ندزعرلشا دب 4 راز ونه

 ناب رحت هک ا < هلیع وق و تاقالم هدنرلا رآ رببز و

 ۰ یدلیا

 و ق طو ۳ فا 5 ا ترصح

 ۰ یداهدنرز وا
 هدناب اک تب حرم نوک رب ربد زا ٭ے لع ترضح

 ربب زیا) ان کر نمدنفا مر >1 هد)اح زهگ :دنل و

 یندروب ( نسکعددا مظ کا نس هدولنا-هم هللا یلع

  ردیلک د هدک رطاخ

 مدعم هک افیح ۰ یداک همرطاخ توا رز ترضح

 / هد هان امد هرکص نادب دم هاکنس هللا و .یدیشماک هم رطاخ

 ۱ ) و ترمصضح و عن تر 6 و



 CAF باتک یجکیا

 هلتروص قح هبل وا سکعنم هرنالوا شل و هدنملع ناعقع

 هلیف ص كمادقاو ریبدن ول ردرهو یدلنوق ههر اع عقوم

 یه رخ E E وا طبر هبهخاصم نمت ا ل بح شبا

 .یدالشاب هکعا نالوج هدنرارکف كنساس ور فرط یکبا

 لخدمیذ هدهرصاح جد هدفرط یکیا هک هراحهب

 رانو بول وا دوج وم رمدآ قوجك قلعتم هراخدءیذ و

 ۔ردشراق یل هطروا ییهشاس تاثیس و لئام هب هطاصم ًاتاذ

 و ندنربهد) وا مداح هرکف رو هع شب ندعمردصاب هم

 قالوارماربهلبا لد ران ال واهدنف رط هشیاع تی ند راقاط
 راشلرو هلفداصت هرفس قاشم هدرلل و تقو ییخ رکسع

 رکج یرانا قترا - ردااس ندقلنع روب :نعزکسع عرب

 ۰ یدالشاب هکعد « ردمتقو تصرف ۰لهیمر و نادم

 هعدطاصمر هک مادام » رانایلوا كىرش هن رارکف كولنو

 ردق هذ روهظ ییا رد وق هب هرات عقوم یدقع

F3ا 6 مدیا  

 هدنوک یکنوک و و هدهرصاحم الف ینامم ترضح

 دسدا مناط نالوا شو هدنما یرکسع كنيلع ترضح

 ندنرقدل وا شعا سح هلیمامت یکیدنود هدزکم مه شيا "

 منام هلا بص مو دکلک روک قالا: نا لراخ لراخ

 هخاصم ؛یدا رارویشلاج هغمراقح داسفر قحەلوا



 ا کیک ندیدعش عاقعق یا ج هشاع ترصح

 ۰یدید » رد یسهراج هک رکف

 ۰ ردهلازا یبهلداح *یتفلاشو ليم هلص » عاقعق

 «یدر و یتباوج « سژالیالوق شیاره هرحص ندنا

 ۰ یدلیا نایرج راه رباح هلبا نينه لا راهرکص ندن و
 لخدمیذ هدهرصاحیکرتشالاكلام نیفرط ٌهطاصم نکل

 رنو بول وا فقوتمهن ردیعت نده رکسع تیعج كل ران ال وا

 هیغاب تعجب ویر هد هيفا ع یلاوح راز هل رال یا هسیا
 هلا لج ترمضح كرک كلذ یلعءان و یکجا لکشت
 یا اوچ ردا وا هدتفرط :رکید کک کیا

 یکنا هدو هدنګا ر ا رانا و یکحهشود هب هک

 یرحمنسحا قیرطر ندنغیدلشالک | یکج هی« هشا رب فرط
 را انل و قلعتم هراناو لخدمیدهدهرصاحت هد ها یدنل وا

 هول نادیم و د« زرو دنا ی وعد ین اق تال اعم ت رطح »ند

 قم ردلاق نی مرا هر O نا

 قحنل وا هماقا هرکصندقدل وا لصاح نوکس هدرشیا و

 صاح أا نالوا لخدمیذ "الی دن رزوا هبعرش یاوعد

 E لساست یکحهرتسوک كن هک اح لباد ندەد ودعم

 یقالتوف هارجا عقوم هیعرش جات قجهلوا لصاح

 ` ترض > شاو ندنفیدل وا تاوصقدرط هش ندر وص



 ۲۸۱ باتک یھکیا

 قحرکا .ردن یبس كنهوحو تکرحوب » عاق

 هکعا تلط ییناق نلوا_ْعع ترک D رب زو .ولط

 هن رحاكنآرق كیا كرت یشیاو “زر ومآم هلا نارد مما
 ٠ رادد « ردتفلاحم

 ۳ شیاسا 3 اعدا و تکرحو هو « اوو

 ندزکیک ولس هلو و هکزکنسیلغس ود هرک ر هسا نوجا لاکا

 هل:ولاع دن رها كن فاح ۰ یدل وا ا ناسم رده ور

 کد ردل وا 1 زکیدرد_ل وا مذا رو قلا ندهرماصد

 مدا رو قلا « یدبآ ىلا كناقگ یسیر یکناه ندرنمدآ

 راستخا ۰ زکیدنازاق ی صف دا 3 ىلا هلکردل وا

 ید لاح لالحا رات راسحو . ردهح و قادرط زکتکیدتا

 ۰ زك سهر وم نکجەرو روان اف دوم لوبو

 نده-طر وا ق قاشو an نسما ماما هک وملاح

 بول و ید رالناق ا چک ترصح یخ ندف دع) او

 هدانز ندزس یکعا هماقا یهللا دودح هک سما هدن روح

 مکح راعلعشد راق وب « راذ را حا و ہدذ اد ہم طع9ف ۰ رد اما ربا

 9 ۵ دی ؛رر و تصحر تعد رشهب ی زر رو

 ۱ یس رص كح قاعحا ) نج ڙلآ نم یأتلا ۱ ۰ رولب هنلو

 ۰ یدلب وس « زکبلک زا و نداحاب کیک و تویلزوک



FAربغلا تارم ۳  

 ح ۴ یر ندا مت 2 ك شرو نت رد ز یا ۰م

 نالا فرو فرخ ا ص یک دارم + نقر
 « یدیا زی درس اد هک ولا درو ندرتالوا
 ۱ ِ یدنا حردنم یهاناص و

 بوئکم یقیدزاب هبامنع هللا یضر هشیام ترضح
 ند  كفيدل واهرومأم هننهزالم نینمولاما یا » ید

 سا تر سد را یراوو هللا خو
 ؛ردفویتسانم هلکنس لراشیاو ۰ردناکد یفاوم هنا "

 حالصا هلشدنک و هسا حالصا یمالسا لها لدصقم

 | هل لوسرحاوزا «مروهدیا لاوم ندنس ۰ نمهل وا نکم
 ۱۲ 2 ماو رخ نکا هراس رال هدزوا یدک
 ۱۳ :یوعد ا اخ ذادصفم  نمروهدا بلکترا .لصن
 ۱ نس تروعر , ندع* ىد نس ۰ رددهبغایب ناغګ ھا

 ۱ -رویعا هظ الم یغحەلوا اا س دو راز =| لود صا 3

 رام هدر دی ءوس لف التخا نالوا ظ و لم کن اد

 قل ۲ام « ردعحهل وا تی لانو هدابز ندلاب و نودا

 ۰ یدبآ واح

 هرکصتدکدرب و یوم توراو اہ رے او

 ٠ ترضح ینیراغلوا بلج هبروضح كريز هلا هممط
 «ریدتل وا بالج ۰یدتا باط ندشیاع



 ۲۷۹ باتک یعکیا

 "ناهشلا ن یه “ورع نب دنه ؛تالام ن دیعس “ورع ن

 EE سيلا دیع ءردناوڌ مان یدع ن رج

 ید هلسف لاها رارلکم هلکعا تعاطا ه لع ترضح

 هب یهاندتراما موسرتدعسء مودق هدنسارا هرمصب ها راق

 بوقح ند راقیذ هلرکسع یرلترمضح نینم لا ربنا و رظتن

 یب “ساقلا دبع هدکدلیا لوز ةنشاب وف نالند هاو

 هیلع تیعم ۰ رایدل وا رضاح هنتددخ یر هلق هعبر “دعس

 ۰ ید شان هک ا یا كنو ام یودرا قەدر

 ترضح هرکص ندکدلدیک هنراوج هرصپ هل تعج وب

 ۔ رضح ورع نب عاقعق نوجا افا یحاصت و دیده ماما

 ه دخط و هشیام ترضح و ۰ رايد ردن وک ههرصب ینیرلت
 . ریدزاب جد بوتکم رر هربزو

 4 رخ سر ده هد اب ور نالوا هرز هلا ے_ےلط

 4 بها هنگ ن وګا تعد کد هک رد نيچمو م ولعم

 حاحلا و رارصا یکید رس وک تموج مدعا ربح

 و زکیدنا تعب کی اھ وطهدزس + مدلی لوبف یتفرلخ هن رز وا

 ړه باع هژبادهع ضصش یدع نکمشلناتعب a ول وا

 رو هدناباکت را هل روص A قتحاقور یک كع اح ورخ و مايو

 ه یهلایاضر ت وا وا رفعت و تاب ندهلماعم و و

 ندنن رجاهم عاش نس هحمطیا «زکیوط لورب قفاوم



 م ۷۸ ٠

 1 (۱اودهاح و الا a اورفنا ) یدع ۳/1 رح

 ریما یللاها در | دارا قطن ۳1 ساىتقالا نە

 وا بو الشاب هکعا ضرر هدایقنا هنرتمطح ننمولا

 هیعاد قلفر طیب هن ی و وا نانلو هدن رز وا ربه قلارا

 .ن  نس> هر مرگ تک قلعتم هک ورب یس

 تب وعح هش رز وا رنه نامه نمدنا درع دالا یر ىلع

 ت راما كت و تف رخ بصنع ن وکو نيسم ستم یا»

 "تاکید ا تفلاحم هالا ىلوا نما یسوم ابا اب ۰ ردکنیلع

 هن رز وا رده تلا نالوا .لوزعم ۱ نسل وزعم نس نوڪګا

 .ند رم یدیاه ۰ ردق و یییحالص هک لوس هدب وهج

 هلایطر یضترملا یلع - هدنفور یکیدید «نیا 4 یغاشا

Iه رام لا رد کم ورا نت و ری  

 هکچ هکچ بوتوط ندنلوق كناسوم وا رارب هليستچ
 :ید ردنا یغاشا ندربنم یسودنک

 . ىعيدملاق يا هد رز وس قت را كناسوم وا هرلع ات

 ۱ رای دتمک هنا كماع ت رم تون)لسطاح کک

 معاقعق نالوا 9 هلت هدنګا ی اش ۇر ۵ رے



 اس 3 دنا تا

 ۳۷۷ ۱ یا رھا

 ف لات وأو رطم نوا م E ییه رش ثد دح (هرخا

 ۰یدریو یتباوج مکجهدبا
 اچوو هللا یر ید وه واو رسا ی راع هداننا و

 یقاط را كمل ندنکیدتا روهظ هعزانمر هدن رلارا ِ

 هفالتخا ر كوي هلا لیم هنسیرپ یقاط رکید «هنسپرپ
 «یدزسوک زو دادعتسا

 هما یادصمعم و هک E قلخ هد ریتم یوم وا

 سن عام ه دع) ؛ناح وص 5 دن ز هل هم وق وا هیطح ر راد

 توعد هدابهنا هندنم ول ما قلح هلبا قط) رر ور

 بو الشاب هقطڏ ر یسا رب هدنمات ريخ لمع هد رص و ۰ رب دا

 ملط و ر ۰ رد هور وه ترد نیل هدنوک یکن وکو <

 هفرف ر "هدراف یذ هللا یلع هقرفرب ا

 لا هلع وا هدنلام قافرطب دقرف رب و هلا هب واعم

 قاقشب راقرب هدعاخ رار هلیسع د« ردقلف رطب قدرط ول رح

 كالاتتما هنن ماو ندع ورشم كتع واطم يزيل سملا ماما»

 ی YR ردوا اا حالصا لرصم هلا ناب ی ےدوجو

 دوی پل 7 الص ءان رد الدر 1 ندان 3 نوڪ ا یغیدل وا

 ید « را نهن وا لع دا هس رپ هوش ند اح

 وا کا تراسح ها( “هلاظإ ید رب نددارفا تفاعتم

 ۰ یدتا ی یو ود « صو سوم



E a n eو فا ما فرد یی و اما ها  

 اتا ۷۹

 ماما ترضح هشرزوا یسهلءاععو كناسوم وا

 یدرذنوک ههفوک یسابع ن هلا دبع هل شالا كلام

 ۰ راد دن ود هب ورک نسل وا قفوم هدرلنا هد هسا

 دف 7 چ نیلاها هدهفوک ها یسوء وبا

 نالوا هدو وا هدهرنصو سانلا اما» بویقارب هتنواعم
 قاا "ندناروط هرزوا قابا ناروطوا «ندناروط وا

 «ردولریخ ندنرو نن هلا ندنس هنا ناروط هرز وا

 ییرلرمد لزکیرافارزم ۰ زکیوف هنرلنیق یزکیراصلف "
 «یدا رویقوا رلهبطخ و د«زکیرف یزکیرلق وا " زکی رافج

 رطح یتحا نسح :یرلهرکم مودخ ىلع ترضح

 و هباسوم وا بوردنوک هب هفوک یرساب نن راع هاب رلت

 ۰ یدر و ییبرما یرلتالک ا .یتسلک زاو ندرل هلءاعم

 دش رش رحم هګ شوط هلرتء نع ههفوک الا راشم

 ۱ ۰ رلیدتک
 ترضح لردنک هد نامه هدقدلا رخ یسوم وا

 ترصح هرکصندادا اه هاا بو ایم تاب هیت

 عنم ,ندعورش۰ ما نوین قلخ یسوم ابا اب » نسح

 داسفاو یهیدل وا حالصا نمدارم مر «نسروهدیا

 le) ر او وا هدکدید « نسرولب ینغیدملوا

 ىلا عاقلا نم ريخ امف دع اقلا ٠ ةنتف نوکتس) ندنمدنفا -



 ۲۱۷ ۵ تاک یعتیا

 ته و یکیدلیا ت تک رج نده دم سمدنقا هاتتراما

 ناد یسیلصا درصم توزاب توتکمر هنسالاها هو وک

 كنیموع شباساو نوکسو قمردلاق قاقنو قاقش نیلسلا

 یترشاعم نسحو فالتا یک شادنرف كنهلج هلرایصح

 تت رم هدروغا و هلغل وا ییبم هندصقم كتا لاکا ییبایسا

 شابا لیصفت هدوتکم وا ییسل وا قاحلا هودرا نالوا ر

 هب هف وک هلا رفعح ی در و رک یا ی لر یوتکم و و

 هنن دم و هفوک هشدام ترمضح هدندفرطرب و یدک و

 ۰ یدبآ روهدیا توعد ها وعد ینناق

 هنع هللا یصز یادش یهو» وا یسلا و هفوک ۱

 كنه شام ترم | ندن ودح بنو مالتس الا ني

 ید یسلاها هندم یک یکیدنا فاکدتسا ندنتوعد

 ۰ رای دمرتسوک تقفا وم

 واو و در نا دو رکب یا نب, دمج
 ریدتسا كلا ارجا یییزات رومآم بولوا یقالم هلنا یموه
 ندنکیدلیا ما ود دقن وشت هغلق رطب قیلح یموموا هد هما

 ترے هد را عود هلن د وع نزسکمهروک شا ر ا

 ٠ راودلوا لصاو هنا كلع



Véیاب تار  

 لا دبع هشیطا ةمدقم ؛قيدصلا ركب یا ند هنرزوا

 ؟هرصب ۰ یدیشلروب نییعل منع هللا یر سابع ن

 رفن زو زوفط دوج و٥ هدهندم ندنسلاها رصم ؛هف وک

 ۰ رادنا هدنګا رکس ون جد

  قالم هلزمدنفا هاندتراما مالس ن هللا دبع هدلو

 ود «كدنا یلمابتچ نده ندم نوا ریما اب » بواوا

 ههالا دبع 2 را صع ند گم ندنکیدا نیس یک رح

 ناو ۰یدشا عنم ىلع ترضح . ریدلیا ناسا "هلاطا

 .یدلیا تقافر هرکسع ید مالس

 اردک ههدبنر هکغوط. هلرکسع ماما ترضح

 هلر-ماطعا ماظتنا هرکسعو تماقا نوک جاقرب هداروا

 هنعا تا هلا هشیام ترضخ داش ۰ یدروب لاغتشا

 تا دکلک ود ناق هدرول وا نکم مار مودن و فداصت

 هددسایدنارواط ضا زار ندنکیدلیا مالا یییرکف زلاق

 هقشد كنعاباو هشدام بولک ههذنر اطع یمالغ كئراح

 مرکا ةفیلخ هلکهریو رخ ییرظدتک هءرصب ندلو

 یلوصو هعضوم مان راق یذ هلکرح ندهذیر هلرکسع
 فینح ن ناو نده راحم نالوبعوقو هدهرصب ءانف

 شالوا فداصم ه هرکص ندقدنل وا هيلع یلیبس بولت وط

 ۰ ردشعا تاقالم هللا ىلع ترمضح هدزاق ید ناععو



 VY 2 باتک یصکیا

۳ 

 یگ زع هت هر ندهن دم كالع ترصح

 نالعا هدنماع ماش هنم لا لا یر یا منا
 هشااع هددرص یکیدلیا ماف 4 4 ر کک بت بان ر هلا برج

 هللا یضر نا تّرضح مع هللا یصر ریز و را

 لا دودح دماقا هدن رلقح راندا یدصت هنت كمع

 ندنغیدلا ید راح ی راک دلا ماو ا هل .ساوعد E وا

 ییدلبا ثبت دباو رخ الاب یینکرح یهدنملق ماش

 .یدیشو وا ناب هحدعم ندنو

 یسابع ن ما هدهندم هنع هل یر نینم وا ربما

 ندقدروب نیمعت ربما یهاببع ن ف هر هکم و یالعا

 یزکسسع ردو كب ترد نالوا ام«نوحا ماش هرکص

 هدنرخ الا عبر یمهبرجم نس (۳۹) بولا هئتقافر

 باا هدنشا رک بع وش :ریدروب تکرح ندهشدم

 «زوسیرد ندرلندبا تعب هدهره* تحت “ىلا ندردب
 و مارک تاجا فن وو ا اا
 ۰یدا دوجوم

 ا یھهاندت راما م ودج دنغل رادل كن وامه یودرا

 حان لوص ؟نسح ترمصح دح ازح عاص * هرفزح ی

 ور سو ر شرف زا نوا رب
۱۸ 



 الا تام ۲۷۲

 ناف ر نالوپعوق و هلسمطماو مک تتعاج
 ددع لرداذاحا دنس یبوتکم كنیلع ترمضح فتح نب

 زاتال وا نو هونا ترو هنرزوا دلتا نیا
 مدعت ہد“ یناتع نن نجرادبع نوح ا ءولص یادا

 ریبز نکیا هرزوا كا تماما هددص» ناشع ۰ رایدلیا

 هب هشیام ترض ح یسودنک م وع# اب یرلمدا كن هملط و

 ترضح هنسنرپ مه كلرهلءاعسو هعزانموب ۰ رلیدرد

 صا هل. هشاس هبرامییح بویلوا یساضر كن هشدام

 هسا فتح ن ناغعو هنغیدنل و هدنجراخ كنساضرو

 هت راقحوب یهدنفح بم هنعیدل وب ندناععا ك .رک | لوسر

 یربءدا لرسزو رےلط «یدلیا هیلح یلیبس راو اد اب

 كنامعلاراشم هروک ذم هعزانم نالوپعوقو ندنرافرط "

 . «یدیا هدنجراخ یرلاضرو ما جد

 كنيلع ترمضح نانلو هدراقیذ فنحن ناغع

 یدلیوس «نسیهروب روک یعلاح نینم ۇل اریءااي» لر دیک ناب

 ۱ + ریه رز وب «نسروجأم» ىلع ترضح

 دن ۳ هات يوم هصت هرکتص ندفدتح ناغع

 ندهندم كنيلع ترضح هک ۰ یدلاق هدنرالبتسا
 ۰ هک یع عو ی رح



 ۲۷۹١ باید یھکیا

 دغ تھک ۰ ید چ ندهنن دم یرعوط هبه ر هلرکسع

 بوروط هدنناب لرم هلستء ع هفرش دی لوصولا "

 ناعماس :یذوفوا یوتکع نالوا ازاپ ایاطخ ه یلاها
 ۰ رثد دلیا توک

 كنرعلط و ريز » هنع هللا یضر دیز ن هماسا

 كسلع ترسصح هد هد له هدک دی د «یدآ یهرک یرلتعم

 دک مص كن هماسا سابع نت ماع یدل وا شکا یالحما

 صاح ماطر راس و فرح ند لمس هلکع ر و سا

 ن تیهص هن رزوا لام و « رایدک ود دات دلش ی هماسا

 ۱ اتم هلا رسم ی دو یراصت الا تونا وا و این

 یهرک یرلتعب كن هعلط و رب ز» تعاجر ندمارک تاصصا

 هن كمردکو دو كکود همانا نکیا مولعم یعیدل وا

 ةنسهناخ هلا صیلخت یهلا راشم ةعفادلاب ود « ردکعد

 ۰ یدلیا تد وع هر ٥ ص جد تک «رایدروتوک

 هدودل وا و كىل ترسوح هدهدب ر تیفک و

 ًاعوط رد ز و ررط « توزاب بوتکمر هونج ن ناعع

 هدهلماعم و هدافا هلو یدع هدلاح یراهدل وا شا تعم

 *یدروب راعشتسا قد 4 رو هل وا 4 یرادا رم ندم وب

 .یدلوا لصاو ید بوتکمو
 ر ندمآ رک تاکعا یددهشدم هشاع ترصح



u SS ۳۷۰د  

 هلبج نب ےکح بونالشاب ف اک لوک ی هک

 دبع ۰ یدابا قلزا ردنابز هدلاح یدل وا یغراق هدنلا

 ید قار «یدرد) وا کک یر ندنسهلربف ساقلا

 یداکو د راناق هده راح عقوم ردق هرهظ تفو هللا هلج

 قاقحا ۰مدلک نوجما برح هلع وند هثیام ترضح

 ود « رکی با كرت یه راع .:مدلک نوا حالصاو

 2 لصاح نوکس هد هسا یدردتا ادن هلرایدانم

 رح ردو هه وا بواغم ی لگن كفنح ن ناغع

 كن رخ الاعی ر یر به تس agg) ° یدل وا دتم

 :یدا هدان وک یه

 نوحما قمالاق نادیم هلاتق هدرب هدنبیعع هب راح وش

 كنهعلط و ریبز بوزای بوشکمرپ ههشدم رایلهصب
 مالعتسا یغیدل وا بول وا یهرک یرلتعدب هن ىلع ترمضح

 ناغع هدا ردا قة یتددلوا یهرک تعبو كا

 ها لکد یهرکو تک هب هن دم توتجح ندهیصپ

 ۵ .ط رس لیلکج یضوط ههندم ريزو ریلط و هشدام

 نالد زاب هدلاح و درن وک کد هب ها صم دفع نیفرط

 هب هدم هلا روس ن تفک یسضاق هرصب ییوتکم

 «رایدردن وک

 یللع ترضح هعدعم ندزلوا لصاو هن هندم تبعك



 ۳۹۹ باتک یحکیا

 ترضح هدیفاط ر ناکلەبلغ نالوا هدنشاب كفىنح ی

 ف یهدنناب كويدح ۷ ناعع ب ودا عانا هب هشراع

 .یدلاقزآ كب

 ۔ةمادق نن ةيراح هدکداک هده هشیاع ترضح

 كناغع ياو نینمولاما ای.» بورا و ةننرو_صح یدعسلا

 ندکلزم هلبا لیمحم یکجدوه هنیرزوا لجوش یداهش
 كشرلک ردق هرارو رکا ۰ ردنوها ندکشیدا ح ورخ

 یرکف وش هکزردا تم اکم هسیا هلکع وط یدنک
 هسدایهرک كتءنع رک | هلا عوجر هک رم یدنک «قارب

 «یدلیود«قاب هنسهراح تدوع ها هناعتسا ندعح بانج

 هلبج نب یکح ندنرارادفرط كنيلعترضح هدانئاوب

 هدکلر هللراشادفرا هلیسعا دورو هلرولتا قماطر

 .یدالشاب هغمتا رق وا هرکسع یهدنف رط هشداع ترضح

 طرح مدسفاط جن نم یاس 2 ها
 هماشقا هدعضوم مان هکسلا ۸ ۰ رایدرتسوک تکراشم

 هدقدل وا ماشفاو ۰ یدل وا دتع هب راح هدنفرط نايه ردق

 ایرطا وا ندتسهلبف یمیعلا ناک یقاط هشیام ترضح

 نصح ینب ندندناح خاط یهدنسهربقم ن زام یب هلسلالد

 هلفبنخن نام بولیکح هلح مان هتواد نالوا یمهربقم

 .رایدل هصک هددکسلا مغ یراقاط هلبج نب ےکح



 تار ۲۹۸

 « یکچمهدیا تند هدنزوغا كرملب روجام یهدنک
 هدنهحوت هدرصد هلرخسع كن هشداع ترصضح رەد

 .یدلیا ٹبشت هنابسا هعفادم ابرح

 دن رزوآ یالعا نالویعوف و نوجا ج ورت یدصقمو

 ر هدعاتفافر ؛یدروب یضوط هعماح نالا نحال

 هج راځ ندرېش هر a نوک | لکه 4 ا تروج

 هدکدلیا برقه هرصب هلرکسع هشیاعترمضح ۰ رایدقج

 یدزتسوکعابتا هنیرلتمضح الاورام یا رل
 E ا دن ر ر هدعقفوم ما دنر فرط یا

 هکر دم ولعم یبس كزقک رح »هرایل همصپ رییزبقاعتم و هعط

 یییلسم تبنماو لالحسا یتناق لدیهشو مولظم ةفيلخ

 فلاح ندزب ۰ رد هماقا یهالاد ودح هذن رطح راد دیا لالحا

 محل هدنک فالتخا هرکص ندیدعت زکهسیا رّتسوک

 ررقت نیسیم ماماو نیم ناطلس نوحا نیل ءلردا

 یرغوط هعلط » لەر صب هدف رط عاص :هدک دید « نهه دنا

 رایک هدفرط لوص و عابنا هنفرط كنا لرهد « رویلیوش

 ۰ ریدلیا یدصت هدر رەد « رولتوس یرغوط »

 . كمولظم ةغلخ هلا زاغآ هقطن هشیاع تریضح

 یه روم تاداقا 9 دنغیدل وای رات الص هدا وعد یناق

 نام هنرزوا كنو «یدلیا دات هلنا هي ارق تابا ضعد



 ۳۷ باتک یجکیا

 ۰ رداکد هد رے ی رالناق EL دلار « نارع

 هدار وا یرانا و ۰ رای دعا ز وه ۰ را ردهد ه دم

 هزروبههروک تدساسم هدزکلک ردو هارون 6 لر وتعار

 هنماکحاو لالتخا هنروما كنم ولارما ندزکشیلک

 هدمالسا نس ۰ رویمهنلا هحار هتشب ندکمر و فالتخا

 قد رددت نکیا ندنرخاهم راک و ندنلوا مات

 هنکو ا كتعج ر نایغاهظحالم یتفج هلوا لصاح دحر

 ید رات رر صح نم وا ما و اجا ردو هرلاروب هد وش ود

 هراشبا زسلوو هدیویغا عنه ندنرکف هلبا هیچ لاوقا

 هلردیک هتناب ریز ترضح دوسالا واو نارع

 ترصح و ندک دلبا ناب رح f هلو هدن راهب اه هد هلکنا

 راطحا یعددل وا حج و كماحا دل د وع هات ۱ كن هشداع

 « رلی دایا تد وع هن ه ص هرکص ندک دا

 هزاع هلا نینم وا ما هدق رط رب دوسالاواو نارع

 بول وا نیم وا ربا هدق رط و تاد یکیا لده رشد ٍ

 ا تسد یب را هع رل هسا عاسا هذ رط)
 ۱ -ه.»ه ران روف

 نوچ اب » هفنحن ناقگنارع ندنراکدن وش ود ینیراقج

 نسخ ۰ یدلب و ۹ مروبهروک یس وآر یخ ندا وزرا

 «عیهداخ كندانجاو یأرو یلءاع كنيم وااربما ن »



 زهعلا تارخ ۲

 یکیدل روت وک ندفرط ورب یرلب وتکم كن هشام ترمضح
 3 كن هشداع ندفرط کیف هدب رل د صاق ا رال هرمصب ه ده رسص

 ۰ ریداک هناي
 هب هشنام ترضح ةاقاللادعب یرادصاق هرصب

 هراادروص هد « ردن 6 یں نەنمۇملا مااب »

 هب هف را راد OR ماطر » هشدام تربضح

 هدلاح یراقدلوا نارک زاب هنرارزوا كنمااها بولوط

 راغم هنرلاضر كنلوسرو كهللا هدنملع نیس ةفيلخ

 رایدردل واقح ریغپ ین هفیلخ ۰ رایدزنس وک ملاظمو زواج

 كمارطارهش هدعارطادلب «رلیدتا امعب ییسایشا و لاوما
 یهیعالسا تبنما . ریدک و د ناو بوبا تداعر هنتمرح

 مکح یاضتتم كراندبا تراسج هداسفوب ۰ رایدلیا وح

 راکا هنغیدلوا بجاو یرهذخأوم هرزوا تعیرش
 بیس هزقنع ۰یدلوا لصاح یرقافتا و یآر كاعصا
 .یدلیوس « ردارجا یعورشم دصععوت

 ندنروضح كنهشراع ترضح دوسالاوا و نارع
 ویلطار » لردنک هتناب به ی هرکص ندقدتح

 * رای دب د « یکدلنا تع هب ىلع ترضح ننمّولاربما نس

 هلناعم هلا ىلع هیفامحم «مدلیا تعب اهر و رلط

 عنام هزمدنصتم یهدنرلملع یرالتاق كناغع ۰ کد هدنتین
 «یدلب وس < روا وا رخاآ ثح یساروا هسیا رول وا



 ۲3۹۰ تانک یعتکیا

 4 هرم ص) ءاو تیعچ یک هدنناب هلا شدا تربصح

 یال: رفا یمیشلا لا دیک یر هد رقدل وا لاو
 تاکتراو نینمولامااب » اباطخ هنن رات رطح ههیام بول وا

DNS EAاب او رخ ی  
 ۰ یدرد

 ۰ یدبد « ردن ل دهةم ند زو سوب » ہر ع هشدأم ترم طح

 هلع هدکلک ود ناق كدلک ردق هلح و هک مادام » رع

 ۰ دعا

 نسح یأر ےس هد)لاح یکدم ERE ترصضح

 ا

 یرمام نب هللادبع بورق یضوط ههرصب » رغ
 ھه راع سارا ۳ ییاو كمردنوک  ه«هرصب لا

 ۰یدید« ردکلیا رادتخایأت و فطل هلا زاربحا ندنع فو

 هاج یهدناب ا ترضح هن رزوا كن و

 هرصد كردنک هعضوم نالند رخ راوح ه هرم

 ۰ قدرا رلبو-تکم .یوامی یلاقسا دنا مور لاو

 ترمضح اسور راسو فدنح ن ناف ن یدل و هرص)

 ها ییهبدل وا هرز وا لاک هلرکسع كن هشداع

 نیصطان نارع نوا قمالک | ینیدا رمو تع نع ببس

 :یدا رشهردنوک ییلئدلا دوسالاوا و



Td 1یار اف ار ی را 1 ۳  TT۳ مو |  e۳9 ام ری 1 1 3 0 ۰-با یابد له  : 

 نیا و 4 مم هي ی 5 ۱

 ربعلا تار ۹

  تراتسع ندهدنف هسدا یدارم كنا ورم «یدایا دا وح
 : .یدا

 هنس اب وص ما تآوح عفاو هدهار ئانا ن

 :یدبا راروروا یا یا رابلک یهداروا هدن راک دش
 هاکعا لاژوس ود 4 رد کا الع وب « املا راشم

 ام ترے ۰ رايدر و یناو-ح 4 تآوطا ءام 2

 هلا تارهطم حاوزا راس نوکر » بوالشاب هغمالغا

 هدنآوحابح ) هللال وسر ترصح نکیا هدب ریمپ روصح

 ) E E ۵ روا هرز وا "زکیرب یا راک نالوا

 ¢ مشعا ۳ یمهبحاص كنأوح هکر کم ۰ یدا راسم روب

 نالعا ییکحهدیا تدوع هدندمو هخانا ییسهود بود

 وا تواک هتناب رد ز ی هزل ادمع یسهدا زه ریشه ۰ یدسا

 رح شاکی تم یو ییغید) وا نام ها الع

 . هدا تدوع هشیام هد هسا یدشلاح ږد ید راک دو و

 كنلع ترضح هدلاح یییدل وا شمرتسوکرارصا هنکح

 یعیدل وا یس هذ اف كتدوعو یکیدک هلع نقاب هل رک تسع

 ما ود هنس هقاتس تد هاوحاتو راحات ندنعیدنل وا ناس

 ۰ یدایا تکرح یم وط, هه رص هلرکسع نانلو راو و



 ۱ ۲۹ 1 کا ۱

 . .قهروط بط ف توسلیکچ تالیدعت هرزوا قوا عبات

 ۰ یداکحهب ورک هدیح وا هدزکیدید < رو هن روک ولربخ

 مکشبان ناورمو دیلو هلآ نابآ یرللغ وا ناق ترضح
 ۰ ردرلشل وا لخاد هنحا تیعجو

 هنوتلا زو ند صر هدنمان هنبرع هشم ن یلعب

 فقاو هنلاوخا كرللوب هنرعو شملا هودرپ هدنمان ركسع

 .نییعت زوغالف هرزوا كعا تلالد نکردیک ندنفیدنل و

 مدو هب هدام ترضح یهود وبشا لعل ۰ یدنشف وا

 . وش ندنغیدنلوا لیمح اکو یسهفحم كپلاراش» هلکعا

 .یدلنید « لج هعف و » هب دعق و

 لمح همق و

 یشاوآ یار یو لارا تا دعا و
 . زو زوعط ندا عابتا هنسودنک ندهندم و هکم هدلاح

 ید ندو راس لتا هدلو ردا تکرح نددکم هل رفن

 كببچ وا یرادقم هلرکسع رارب هلرلندبا داحتاو تقفاوم
 ۰ یدل وا لاب هرقن

 ۔ هرداف ےک یزام » لردړک هربز و هر دیط ناور

 مب » هط نا * « ماباب ےب ریزنا » ۰ یدید « ردقج -
 هشیامترمصحخ هلکشروک دادعتساهفالتخا رد « مایاب



 ولا تا ۲۲

 18 ر هدافا اغ لا یضر مولا ما ىسەدلاو کوا
 ..ننبولا دا هدنکیدنک 4 دکم نوعا هرع بووک هاش

 «یدنل وا رظن فرص ندنسهداما هلکع | راب | یراتمضح

 ییراتکر ح تروص هدکل رب هژلرعاسا هشدام ترصضح

 هدنآر یس دیک هماش هحشضوط یقاطرب هدکدلیا هرک اذم

 مب «ردیا تیافک هواعم هاش » ماع نا «یدنلو

 ۹ مه دیک هبو سهب هك ضوط ۰ردفوح مراکدلب هج هرصب

 ندودل وبع وه و ضاربعا هرم ضعء هارو ۰ یدلب وس

 هک رغوط هاکلسوک تقفاوم هدندن رفرط یرا رکیده رکص

 «یدلر و رارق هنسلدنک 4ههرمصب

 ییءفاوع ۰ دیش هب هکم هداننا وا رع ی هللا دبع

 ۰ یدرب و باوح هلادر هدهسا یدنل وا تلط

 كم زو لاو هود زو قلا ندسنع هشم ن یلعب

 لاوما واتسلک ندهرصب جد صاع ناو دوّمن ردو مه رد

 هدروغاو كغلابم و لاوما وبشا «یدا شعروتک هاو

 ییفسصهنف راصم رکسع "هرادا و ریه قحهنل وا راتخا

 ۰ رلیدلیا دهعت
 ادتا هبعش ن ةريغم "دا ن دلاخ ؟صاعلان دیعس

 ےب شیاو » هریفم هرکص «یدنا راشتسوک تفقاوم

 اک ۱ هسیا ریلاق هدفرطه ترصن هرخالاب ۰ رویءریک هل



 ۲ ۱ تاتک یعکیا

 هدو دز وا ی وهم كا رات رطح نینم و اربما تفک

 یشلاو توعار ورد لا ماش هرزوا یییدنل وارکد

 1 سم = ۰

 ۵ ربه هلع ءا ۰ ی در وک ت ساتم یکعا فرطرب

 ه> ورح اب اس تاود و ه-شناف ترصح هلا د وعص

 هد را تمزالم هن رال زنه نیملاعلا برو یتیراکدتا ثبشت

 كن هشیام ترمضح ندننموم تاما ینیدروس ما

 مال الا ند رارب هات هنکیدتا رامتحا یهژماعم و

 كما هناح الصا ًازامحا ندنسغا مجعت كفالتخا
 ندر ام هرکص ندفدروب ناب هلأ هغد هبط ر ید وج و

 ۰ یدلیا لوز
 هدن رلکح هالدا دی بواکض ا كب هر ول هم دم شدااو

 اا یار هلیتشودنکلع ترضح ۰ » نایدسلاق رک
 ین نت هالا درع هرس هطسا و دایز م لک شا اخ

 مع ی اه f ن « هالادرع هدک دلیا غیبت ھن راد م صح

 کاکا عابنا هرلنا هسیارارونلو هد هلمادعم هل زابل هندم

 هنغح هم و هدنملع نبنم ؤا ربا 9 یدر ویدا وج « ردیعسط.

 یداوح « مرو لفك » هلادبع هدکدتتسا لیفکرب

 ی رج ید دج هل و یضوط ها وب هرکص ندک درب و

 ندهالاد,ع هد هسدا ید وا تبسل هل هداما ندنغدنلا

 كوهللادبع و یو دم رم هم رک ییکح داک ررر ود



 وا تیام ۷3۰

 هب هم رکم کم نوچ ارح اهنع هللا یضر هشیام نینمؤمل اما

 ۰. یدبا شش وا ناب هدشاس لصف یکیدت -ک

 ها دم هرکصت دک دتا ادا نیر 3 و تم نع هب هکم ۱

 یب هد کد لکه عض و» مان فرس نکردا تدوع 4 هرونم

 كن هن دم هلکعا یداصت در هل ع نب دبع ندنس هلق ثیل

 | یتداهش كناف ترضح دیبع ۰ یدلیا لاوس ندنلاح
 هدکدتا هاکحو لیصفت ییغیدنل واتعب ه ىلع ترضح و

 ۲ هفیلخ هد دعا یذ ندمرح رهشا ؛هدمارطادلب كن هرظ

 ندنراکدسلیا باصتغا و لالصا ینلام ۰ دیهش یمواظم

 دماقا هللادودح هدنرافح رالتاق » رارب هلفسأت ییالو-ط "

 ۰ یدلیا تدوع هب هکم لر هب « ردبجا و ی وا

 و یتناق كنافع ترمضح لوصولا دعب هبهکم

 لب توعد هاوعد رار هل.سودنک ق اِ نودا

 ی هالا دبع نانل و لغام هد هم EH PF نا_وع ترص ح

 . دیعس «یدزسوک تتفاوء لوا ندهلج یم رضا رمام

 ۱ ندنع هلا هما ید نوبت هبعع ني دل و " صاععلا ن

 سصاع ن د هالا ع لوز٥٤ ند هر صد و ۵ہم ق : یلعد لو زعم

 عاب 21 4 هشام ترصح هد رلذآ ندر دا هک ر

 لب دەم هر بوز سوک
 ۱ 1 هب هکم ناذیتسسالاب ند هفیلخ

 ۰ رایداوا لحاد هوانا و هد رب ز و روم ط نالوا ن



 ۲ ۹4 ۱ تاک کا

 هنن رارزوا یراغا لمع هل راداهتجا یدنک ځد كرانانلوب

 ریبزو هو كنو يام ترمضح ندنهیدل وا بجاو
 كمارک باصعا ندبا عابنا هما راشمو كنه واعم و

 تابتاذ هدنرلازاو یفیدل وا.داتهتحاو تبس هن رتفلاخ
 هن وکر ب نبه هنرزوا هود عفانمو لما راد هنابصح# و

 رال هف وک هداج ٌهعف و هدلاح ینیدل وا تموصخ و فالتخا

 . لامعتسا وس یر وک ذم دابتجا رایلماش هدنیم هعقنو نیفص و
 . ریدلیا یدصت هن هع ورشم رغ تاز واح و

 هدفرط یکیا هلغلوا رزوآ حو رشم: هجو فالتخا بابسا

 هدنزلملع یرکیدکی هنرز وا داهنجا كمارک باصصا نانلو

 یلامهنیهارب هللا رانا ماظغ ها یالوط ندنراهلماعم یک

 ز وګ هللروص ر 3 ی یا یارصح مالا مو

 ۰ ردرلشماعا

 مونع هللا یطر مارک تاتصصا ندنآاطح هدن رادامتچجا

 رارد و هجا لع هل رداعنحا هک مادامیئارمضح

 لولدم كنف رش ثیدح ( ےل هللارف غب ةلذ ناال )

 ناب وق وا ینبرا هی را مسیاقو ندنراقدل وا رمطم هنلیلج
 ۰ ردتابد یاضاقم ی ندضبرعت و نظوس كناوذ

 ۱ ۰ هد لص ۸ هک

 .نکیا روس نم دنا هو هالا یر نا تر
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 ه دن روح E رنالوا راح” ناو و رالناق

 یی كنلع هسا زعل وا ارحا هع رش تا زاح 0

 هرایدسا دامتجا ود » نم ها وا رز وال

 یهظیلغو هعظعتیانجر هلو اعقاو»یلعترضح

 طقف ۰لکدزئاح كعا توکس هدنراقح راندا باکترا

 تسدرد نامه و تزرابع نددد ودعم صاا ماو تایزا

 :a طب
E :کو در  

 و ناف او تلو و ناکما هدنرتا زافع او
 لماش یهیظ تیعجیر طوره هرکیدکی رلندبا عاا

 هدیراردف رط نالوا هدراصما ودالب رانو هقشب ندقدل وا

 ذوفن و ندقدلغاط مایق بابرا ندنفیدلوا اصعالو دمیال
 هرص هنسهدام قج قاقحا هر دک دا رددت تفالح

 هدرهظع *هدام وا نکردبرو مکح سضاح لاح وش ۰ رولک

 و یظعت هدایز اهد داس لاع رسا

 رودحر یک قاقشا فرط فرط

 لئاز یراشاو مظعت تاپسا یک هدنادرم رود ۶ وب

 دنسک وا ار جاتا زاح رو تس درد أ رالناق دک دل وا

 ۰ ردا توعد ی ظع

 «ردبجاو یریخأت هیلع ءانب ۰ نم هلیروک زاوج و ناکما
 5 یدابا داهتحا ود

 1 یداهتحا دل هدسنفا هنع هالا یر ىلع ترضح

 1 فلا_ هداهتحاو هد ةا یی اش یعبدل وا تاوص

 كم رسا هک و ییراششا و



 ۲۷ تانک یکتا

 یراکدتا مایف هنملع هد هکم رد ز و وولط هلا اع

 هرانا قرلعتلاب هب هرکص یشاا ماش هلکعا دور و یربح

 ۰ یدایا تشد دانا هلن ام

 یفلاخم كل هشأع ترصح

 تادافا ضمب هرزوا یتاهج و لواندنمالشاب هثحم و

 هزرروک موز هناراطخا و

 یتارضح منع هللایصر ریبزو مط و هشیاع و ىلع
 ی الوط ندایسا ضوءب یک و و ندنلاوحا كنلاع هيما تب

 هلماعم حالصا كر هبا بیوصت یتتالماعم كناقع ت رطح

 ` ویو هنس هحرد تدامش شا۰ یدا را رودتسا ییسکا

 :یدارالکد یضار هکمک ورايا
 یارضح ریز و هحطو هیشیام هلق دار

 هل راردع كهدف تب چر یتایح ءان كناشرد ناخ رد

 دودح هدنرفح نامه بولتوط رالتاق . ردشش وا مده

 تم واج و تفالح هرکصندن و ةد( رھ وا هماقا هللا ۰

 شاب وا ؛فالحا بولوا لئاز یینما و ناش كن هیمالسا

 تفالخ هنرهعورشم ريغ راکفا تقول ره یرهلوم

 مای لاح رد رادسهروک دعاسم و قفاوم یی هوکح و

 كلذ ىلع ءان ۰ رار دبا تراسج هنعاشا هنتفو تواقش هللا

۱۷ 



CE Eما مى  
 اولا تا 2

 كن هقیلخ یسیااها هدم هرکصندقدل وا ا رخو

 هلا لبق .لسما دو ییفج هنلو هدهلماعمهت _هدنفح هب واعم

 حس سن ی ریفتسا تل: ییکحهیعا بود لتا

 رد.« کد تکه ئاب كنفیلخ هلظنح نب دابا
 و ادا ه دی

 بی

 لا6 هر که
 تن ی 1 ۰ یدللی وب «نوجا .یمازغ ماش د « ,هفيلخر

 .دایزاب 2 2 یقلح» .نال وا, مه تّوبعج :ییباشپد دایزا

 1 .۰ئد رو با وج ی حاف 2 ازا. هدکدیذ < راو ه

 »نوا هرع رب ز و و_یط تفاعتم ی دما و

 ِ ۱ »9 E ۸+ رج : 9 هدف نادایژبلاعا مود اولا لع ترمضح-

 2 ولس یانرع ؟هرکنع :هنعج یایعن. هللا دبع :بوررب و

 :,ییلیلوا میهداز : وداارب هد حارا ن ةد ع ا ا پە ص

 لیکو مددت دم و .ننابع ی ِ یدروب نعت 4 هم دعم

 4 ˆ هب راح وتو دات نلیلماش یشرابلاها تای الو. :یدلغارب

 ۱ ا PE 8 = .-یدلزاب زا ما نوا یقیوس

 هاش و ارجا یاشرو هنیلخ
 ۳ یرفوط

1 
 لا .ی ر ا رہ صحت .ننمقلا.ما ن i هرز وا كما



 Ye OE یی تاک کا

 ۰ مردنا تلط ناما _ دصسق

 اد هوم نیما وفل

 یماط ۲" |هشس هدفدتح ندهفیلخ روضح هصسق

 « ىل وا لو ۰ دنیا ۲ كن راکد وک ماش فر رح وشد
 ۱ صب

 ندقدفاب و د« زکیشتب * سیف لاب مرضه لاای» هصبق

 هزکیرارزوا «روبنلمضاح راقوا ۰ رویلک زاولنآ » هرکص
 نالیصگ ۰ راو جیدکیا ردقكب تزد هدنرلحما رولتآكح هلک
 وند «زکیدا سايق ندنو ینتژک كزابراوسشع هرلتآ

 ۱ ۰ یدایا ریه

 ود « صوص » هدک دتشنا ینایذه كن ەص ق قلخ

 وص ربخ هري » رجع هد هلا رایدتسا قمردص وص

 كج هلک هن را شاب ۰ ردراقج هیلو حالف رانو ۰ نج هيعص

 یرارع ۰ رردهرزوا قماغوا هنرافدفروف ۰یدلک

 ندنو هلا و «یدلشیکد یراراکزور ۰ روهلو تیابن

 « ردلکد قح هیلماشفا زسرایدا هل نوکر ندن ران وک هرکص

 نیمأت بولوا یحیا نکل ۰ یدلیا ماود هنایذه كره

 . یدفل وا زر وګ هلماعم هتشب هدنقح ندنکو دا شغل وا

 ایس هدم یرال رنمیدیا مناط ریرمشرب ندنرکسع نم هیئس[ ]
 . ردشلوا رشم ويد هیلبس یرلهلیبق ندنغیدلوا هدنراوح



a ۳و ۳ 9  

 ۳۰ تای 02 یر ا

 .ردناما کن نم هنل وا لتق یعلیا تنم هل

 یسهلج هک داکت وغارپ ترعجر هد» هق را ون هره,ب»

 . رروبلوا یضار هیئشر هقشپ ندنصاصف كاع

 روتا صاصق نیک ب دهل
 | هدننلا كنکلموک ىلناق كناقع ؛ندزس  هصش

 | امدا هوا بوالغا خاص ریپ كی ش٤ا نانالپ وط

 ۰ راروهدنا
 . هد رصاح ران وک دم و نام ےہ یسیر ندراضح

 3 تقو ا ااا نرالا و :ند هی وام. بولاق
 ۱ ی دعس نکیشمامتسوک هل را نددادما رایلماشو ه واعم

5 OWT] r ۹ 

5 

 «رار و الغا نده

 ۴ .مهلب نن یتساروا - هصب

 .راروبنسا یمدن ییناق كاع - هفیلخ

 ۱ :توا - هصق

 | كناشع ۰ مدا یلکد روذعم ی کكنا هدنن ت هفیلخ

 ۳ ازفا 6 یکمادام * ولت قلا ینضیدلوا یرب نداق
 هم هددلداح هلک یشیا هشرزوا ارفا و زرو
 ۱ ۰ ررو هلوا شا تمدخ هغمراتروف یتیرالناف كاع

 ۱ [ نیت یراشبد:هروب دا م قح تب و



 دتا بانکی هتل

 و

 هام سر سوت هه و كنیلع ترضح
 سا یا او یخ زا ی ی اا دقو
 هصسق ندنسهلبف ساع ید 2 واعم هدنرفص هروک ذم

 نایت لودر هرزوا تمردنوک ههندم سیر هدنمان

 رام وط ر شازاب یسهرابع (لع ىلا ةيواع-نم) هنرزوا و
 ندنفرطتلا راموطوش هدکلوص و هدندم» ها اطعا

 دل و هلوش و كاج دیک دنناب نلع دك ضغوط تو وط

 ` هیهافش نایلعت ضصوءب هب هر وند «ن که دپا تک رح

 .یدتا ابا lk هد هرس و.اطعا

 هنده: لها ییالوط ندنس هعیاش یتفلاحت كنه واعم

 لاو ههنیدم هی ٠ رایتشسا رظتتم هبا كح هاک

 هب هذال طنا راد: توتوط ندنفرط تلا كراموط هدفدل وا

 رذنک هرص یمهقرا رلنروک ییغیدل وا دریک یرغ وات

 ۱ - رایدنالپوط هدنکوا هفالنا راد
 : ا یرامووط توعح هب هفیلخ روضح دن

 .م دم روک توتیکم هدن | هدقدقخا ی ید رهم ها رام وی هفیلخ

 9 (بو الشاب قلی یه رس ) ت دم

 5 م ا و داو



ASدوعد دات اهن نهرگ  
 ۱ یدلیا

 لا عا ندنف رط دقرف ر ا ہک هرمصم ساق

 :یدارتس وک لوک یور ندنفرط هراس ؛للاها و

 هدلوبف هفرقر هی هه مص) فدنح نت نا نو دن

 | : ۰ یدنل و هد حجم هف رف رب

 | فدا عت هدا وخ ن را نکردنک 4 هفوک هرابع

 « زلار دن ودع نداسوموا یرلبلاو یسیلاها هف وک ) بودا

 ۱ ۰ یدسا تد وع هب هن دم ند ردد هد هد ور

 التت وا لوبق ندشناح مو هذگدتک هنع ها دیبع
 )دسدا د وح وج هنره ندلام هنن یلع قیاس لاو

 ۴ هنيا ترضع یلام یکیدرونوک و ب تع نع هب هکم بولا

 ا ماست

 1 ریماش لد وع كفنح ن لهس سلاو ماش

 راک | ی رلتفلاحم كرلل هف وک هلیعوجر كناهش نهرا و
E 

 اولو هب واع» سم دنوا یهاندت راما لام تاد هدفداش

 رتعاخاو تور تكنلاها توزاب توتکمررب ی

 1 4 زی وچ تیاکثو بلط ی

 فلاح كس راینععب ردا تعب یعوح كهف وک لها

 ENE یداک تاوج نداسوموتا ر ءاد هت و

 ۲ ۱ . یدک باوح نر



 ۲۱ باتک یصلیا

 ۱۳۲۱ هنس م میاو

 یفلاع كن هشام ترمضح یتفلاحم كنه وام _ تاجو

 - قع ع هه رص كنبلع ترمضح - لج عفو 5

 كنهشدخن دم  یراموه هناتسحم* كحراوخ

 - لع ندنکلیلاو رصم هلدعس ن سرق - یلتف

 ىس هعق و نیفص -یتعباتم۵ 4 واعم كصاعلا ن ورع

 تامجو

 لوخدیمریح رهش یسهنس یتلا زوتوا هرکص ندنو

 ۰ یدلروب عورش هني رایلا و هرلتالو بودا "

 _ فنحن ناقع هبهرصب ؛باهش نة راع 4 هفوک ۱

 لهم هما س دعس سیف هرصم سابع ن هالا دبع هن ا

 ۰. رایدنل وا نییعت یلاو فینحی |

 ماس»ه دن رک دیا لا ّوس ود « نسعآ نس « راو اتا ندنکیدکا

 ندنف رط ناعگتاکلملا و وا » راواتا ه یدید « ءیسیلاو

 كاکیداک هسا دور هعس ۰ قو كحعهد هسا |

 «یر رسا یتاعوقو» لهس ۰ راد دلی وس «نس)۶ ود هل و :



Eرج  

 «زکیدشن وق هن هلا هربعم» هلن رات رطح هول هللادہع

 .یدلیوس
 ۰ یدک هعاب هد هعفد رب لوا ندنو هرغ» هفیلخ

 هدنررب یتیرالماع راس كناشع رک «ییهب واعم رک تالیدعت

 ییکیدتسا كناح هرکصت دق دنلا تعیهدندرلنا بودا انا

 هنهادمهدع دن ۰ ۍد.ثم د نسرلغا تصذ ثاکیدالید و لنع

 هب هب واعم ۵-ساا زل وا ۳ ًه مد. رب و ینداوج هدا

 هدما شور ندشامزرع ترصح كن ه واعم ارز هغ ود ۱

 تح کن وش راق هلاق و له هدنوجح یماها یثنل و یلاو

 اھا هلو نوک یکیا یه واعم ۰ ید شنل وس رولب هلوا

 E بواک هاب ید نوک و ه ربعم ۰ مدس د هدا

 نسیلعا بصن اکیدتسا "لارع تک دتسا ۰ ردنا كار

 * ریدر وب «یدتک كرد

 هدنشدلک یکمدقم ه ربعم ( اباطخ هب هفیلخ ) س هللا دبع

 ۰ یدد ردشعا تناها هدنشیلک یھکیا و عن کس

 ج ۳۳۹۲۲۹۲ جک



 EA تاک ےکیا

 ردد ود و ی نزصاصما ی ا یا ا و و ےن لب قلم هرس

 هاش طخ ام یالوق تنعاحو# یکهدن رهذخآ وم لاح رد 1 رال تاق

 بسانغهنارحا :یشازککیدن ادا کرس ولولا هنل وا

 هاب ید «ربن هلو هدک دی ا رکن رول هل و" یی لر

 اعز هللا اش ناد رم مروا .u8 وزرا ضر بولا ریما +

 هرزوا ق وا هات < هک داک محض تكحهروک نیش لوا

 یدلن وس ٩ ردمهسک وار زابتخا تۇك نالوا بجا و كلش

 14 1 نی دلتا تد وع و لوبف موکت |

 ا یدبا ا کی راعلهس راک تراک :راد ول وا >

 ةا یصر هةل ۹ تو رودتقانا مایفبایرا 7

 اغا یک ہد دن دام دقج اقد هفرطارب یی زر ره کن هما .ییب

 ۰ رايد هدکیل یا رم :ینکج بدی راز زوم هنا هدنفح

 مه هلت سطح نینعولا ربا ريزو رطب مایا

 را ها و لاح رد یز هدنلاح یناحا » هلتمح

 یتکلبلا وهف وک یرکید "و رصد یر رەد «نسرولوب

 .رایدرو-د «زرهفاب هناحګا » نمدنفا هاندتراما ۰ یدتسا

 بوداتدوع ندعح هنع هللا طر سابعن هللا دبع

 ۰ یدار وافح ندننأب هبعشن ه رع ن نک ر دک هناي ك اح



a WENو ا  

 یضر مآ وعلا نب زب ز هددعب * هللا دبع نن ږلط ادتآ لک

 ٠22 رل دلو تعج لما حرضت یییراهرک بولک امت هللا

 .یدلروتک هاو "شا فلك ندنعب هرکص

 کره لیلذ " زبنع« نیقب ٤ قازوا » نکردبا تعب راتو
 یک EEE هدنراقجب ئ و نسل وا هدا رول وات

 ۰ راز بد 6 زرو هدبا تعب . هلیطرمش ق ج وا هماقا

 ارخا هینوگ تعد ا ااو رس کره اقامت

 5 ىدنلؤا,
 ف هناصلاخ قفس کند له

 ما يخوي لئ ضخ .هدقدل وال ماسع تی نما
 نزیپسم تعرح زا دما لا “ي وا زدح ندر ةو

 هدي وتو صالخا كن هیمالسا قوعح , یس هظفا حجم

 دغیلب هطخ زر لما ىج اصن و.ظعا ِ ان و هلن ورم

 کک بانو کردا کره ہارک صندق د راو تئارف

 دفع ىزتع ع هلل هبنات ها ود كالع ترص

 هلن راهج یراق كناب ی لقا اردک اهناب رم زو ررظ

 (.راکكد زشت ٽي یوا اقا هللا د ود

 ردا ل وه دحصب ESE یلع تربصح هك

 تیعج ر ناسا وا هد لمد یر رامتخا نوک و " ەکەراج ەت

 ۱ ۱ هد" تیعچ لو کلا عج هز وط وسراق 4 يطع



 ۷:۷ ۵ ناتک نیا

 هب هسک دهد ندءس ۰ نس رو هروک ییفید)ق کاح دهد

 ۰ یدالبا رابصا دره د

 هد کسا لع ترصح و هد زا سصا هلم لها

 دم هلبا رب ز و ۰ یدلغار هن وکی چکا شبا هدلاح یرقدل وا
 ه ظطح ام ردکح دیم ریک هزل و شدا ہرا یرلتهفا و٥ ك

 نویفوک “ كريب ز ی هلبج ن ےکح نو رصب هل يس

 رازعا تقفاوم كردا نیبعت هن راضحا كندحط یا

 ندنرلکد روتک دیدمتلاب هدنسکیا ب ودیک هاکل هبلغرر

 ۰ ىدالا

 می ته مه م شب رووا و یخ نا كن وکلا

 ہدف رشد باحد ام وع ین وکی ند رد یه رکی كنس هج اذ
 اک نوک یکن ود « بتوع ح هرمره لع ترصح هلع

 لرهلب یمعیدل وا هراک هدلوبق یرما زککیدتا فیلکت

 اد رب دن هدشدا زککیدن [ فیلکت ۱ زکیدشع ا عوجر

 ردا تاتحاا رک نه یا تولوا قح کف وک بلط

 ۰ ید وقف وا هبطحر ود »¢ ردا هجو کا قح زک همس |

۳3 

 ۰ راد دلب وس « شمام ود ندزعار یکدود ر « راصح



~~ 

O Ha BEL CAA RA OT ETO a Uc 
3 AT A SN a RE و تاب مقدم مک a, 

 نال لس ن دمع ٠ یرد الا ا ؛ راع نب

 هلاضصف ؛ جدخ نب عار “ترا ن دژ ريب ی

 نانسنب بیهص " هءالس نب همس ؛ هرع نب بمک " دیبع نب

 ودمع كروس ند ۵ ربعم ؛ نوعظم ند همادو * دز ند ةماسأ

 راب درس وکر خ أت

 رانایلی وس ینغیدلوا یهرک یراتعب كن هط و ریب ز

 ۰رایدلیا تیاور هرزوا یت آ هجو یننایرج تروص كتعب
 هرکص ند داش كع هللا ی طر نام ترضح

 چوا مايو باب را ۰ یدلاق اوت ندخف رخ دن دم نوک شب

 * یرببز رزلهفوک « ن لع رایرصم بولوا هفرف
 كقاط جواوش ۰ ید ررویتسا ی هحط ربا هرصب

 صاقویا ن دعس FT هاد یراک دتا بلط یسر ره

 تقفاوم هد هسا رایدتا تفالخ فیلکت هرعن هللادبع هلا

 دو فود هدنادنم یلشلا ماما ۰ ریدسم هر وڪڪ

 وارد هة هدن ربع مایف باب را رس هفدح ندنفدل وا

 ۰ یدیا ید جد یسهکلهو ممظع ر وذحم كتکرح

 هشاب كاع ترضصح بولاق رب یسیلاها هندم

 ددر لع ترضح هدنرکدنا فیلکت تعب لوبق هلتع ع

 هدنوک یک نوکو یلعاب» هندم لها ۰ یدرسوک

 ند هئتف هدنادیم و تک الف نالک هن رای كمرلسا لها



 ?fo تاک کیا

ee 1 1 2 /تای  

 n دود 3 ر 5s مص
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 )°4 ناضمر ۱۷ -- ۰ دنس هاذ ۲(

 : تنعس 9

 رۆ زوم رو ند دام د ك ناف 3 ترمصح

 هالا ی طر نم ترسخ ممع :دلایصرراصنا و نر جامو
 ترتضح هدنرکدنسآ تل اتعب ك ردیک همان ك نمدنفا نع

 هار ونل وا را تح ا تعت دکھ ندرس ها فاکتنسا لع

 دل واربمآ ےشیل وار زو هزس 2 رول وا صار هل

 هروک هسی قحا ندنس » هدهسنا یّللی وس « رد ولربخ

 هلکسعا لوبف ت الد ا ,E | حاطا رەد « زروم

 ۰ یدنل وا ارحتا تع مآ دذ رش لی“

 هلا یس ا چ دداا ح | نی هم نا[ تعد ادا

 الش دب » بیودن تیبح ٠۰ یدا شا وا قا وے ىلا

 ۱ ی یدو سا مالاذه متال

 رزسم “ام ن تک « تناث نا ناسخ نداتصصا



NEE 

 جدخ هيلع هنا روم ا ها را فل
 بول وا نداروش باعخا و نوم شا۰ بسم یزافرتیخ
 "رد ربا نم مز رک دامادو رهظههب یرممیب تداهشنتح

 | نالا نها ن ده ایل ا نکن ةدک تن وزف ۰ ۰ودقوح نلئاضف

 ۴ یراذتفا تانرا مارک باععا هن رز وا هیموع هَمساصم

 كماّرک ةارغ" رفن "تست زوتوا هدفتتص. یرلکذلپا هباما
 -یهانبتلاسر یلاعتاد هلکعاماعطا نام ترضح ینژاثرب

 ۳ ۰ اندی هلمروج (جرباس نام نم
 ۲ قهر و ها ورد حیا بار
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 FAI بانک یجکیا

 هریشل ر هدفانمدبع یرابسن هل ف رطح بول واط وضم

 يل هاا یسرد «یلزو لزوک یرلهشرش تعص

 یرلشاب كن رزوما «لدتعم یراتماق "قآ و قص یرلهفیرش
EEE ONكخچ هدنزو . ۰ یدا ربا یزکد  

 . .یدبا راو یرا

 یجاح ؛ناو م یتاک كن رلترضطح هیلاراشم ةفیلخ

 7 ۱ ۱ .یدا تبا نس. دز یسیضاق «نارج

 ساق هدش اط "یمرضطان هللادبع هدهکم یزلبلاو

 هدنرزوا دوج «هینم ن یلعی هداعنص «ملا ةع ر نع

 هللادبع یسبلا و یک هرکص لا «دهرصب «هعب رن هللادبع

 ن هللادبع هدرصم ؛یرعشالا یسوموا هدهف وک “ماع ن

 هدصج ؛نایفس ییان هب واعم هدماش ؛حرس ییا ن دعس

 «ولسم ن بیبح هدن رمق “ديل ولان دلاخن نجرلادبع

 ےکحلا ن هلع هدنيط سلف ؛ىلسلا روعالا وا هدندرا

 هدا سرق رف «یرازفلا سيق ن هللادبع هدن رحم «یدنکلا

 هدناولح «سق ن ثعشا هداج: رذا "هللادسبعن ربرج

 ن بئاس هدناهفصا ؛سیق ن دیعس هدر سال ان ةع

 یرللا و كرالع نالوا عبا هنت الو ماش بولوا عرقا

 كنابال ووایلاع یتاط و رم تایالو ضعبو ندنفرط ه واعم

 . رایدنا بوصنم ندنرافرطیالو



 یر

E0 تام ۱  

 مقا e 0 هیر اس 5و هل وا ماف اا یدعا

 « رایدتا دهس یر صح لوا

 ناعع ت رطح و EEA هروک ذم تالیصفت

 راسو لع ترضحو اطخ الصا هدنراداهتجا هدنساننا

 هنن اف دل وا لحدمید هد هل وه هثداح وش كز باص |

 «ردقو رثا ندنلالد

 هدن رنات هب واعم و مارك باععا صمب هلا لع ترض ح

 ردا قلعت هب هدام و هسا فآلتخا نوک زول سوم

 هدزوو یرالداق داده هل فالتخاوا تور وا ی

 هکیدنا ترابع ندداهنجا هجهلماعم نالک مزال یداخا

 لاهععسا ۶ وس رتلماش ییداهتحا كنلع ترصح ه درک وب

 تاه وفت یراز وس زندانه و عیسو یقالتخا باب هلا

 هلیسهمص یلاعت هّلااشنا هدینا ۰ رایدتا حزم هنیرا هلطاب

 ۰ ززدا حرد هزعاتک

 رس صع و تفصو سس كنامع ترضح

 یرلهف رش
 ی راه مش بسذ دل مدنفا دنع ها یطر ناععترصح

 ود فا دبع ن نک دم ن هما ن ناف ن ناک



 N باتک یکتا

 اشیا او نتاج هب هلاک :ندتفالخ از هد 2

 . *یدا یمنمهلوا نکم دف

 هه وب ُتِیصو قا یسهاعا.تفالخ.كرت الوا
 نوعا  ییاهنا | کیفالخ انا. ۰ ۰یتدما نمهدنا تفلاحم

 رلنال وا .یراد-فرط ودنک هدفالتخا :قجهلوا لصاح
 هن یظع مق بوشبزاق: هشیا رلیلماش هلیصوصخ و
 تروح ا 7 راس و هب هداما دو الح یس ودنک

 ی نی دعس یی ییز سنج ن دهیم يلع
 .:هلس راهسد :ردلکد مزال ةر رانا بوشقلاق هکتسا یصاقو

 راراو دبا دع داسف هنُشرتم یهداهو هدف هک مادام

 خەو يج هاج هکر و. ییزوس یدنک ماط ره, یسا

 مایق بای زا مدعم ندنرالوص و كنهروک ذم رک اسع اذه

 اره هرکص ندقد ردلاق ندهطروا ب وردا وا یسودنک

 نکل «یدا هانتسشا ی هدیفج هشواص هفرطرب .یدیرب

 ا امك داکندماش ن کیا هدنس هدهع تف راح

 یاهاو مارک باعصا یک هد هنن دم یدبآ هساوا لصا و

 یرلقح هشلاح هب هظفاحم واردر ه رد اد رزرو ۳ کک

 نیزمشهلو نادیم هترض بولقیرلتراسج كنهدسف و
 نالنتتسا نادماش .هکه رام هن ۰ یدال وه2 یراقج هلغاط

 روهظ رثا ندرکنسع وا دب ورا ټک رح هلن تقود زکبسع
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 0 .NE ا
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 ۲ الا ا ترضح هدماق نالوا نابام لع نا
 ۱ .یدیفو یساضر هنوکرب به هد هعلخو یلخدم

 بوشلاجقوج كب هداسفعنمیخد مارک باعصا راس

 اغوا نالوا یسرابرکح یسیرره كناعصا راکا

 ۰ یدلیا نیبعت هب هظفاحت

 منع لا یصر مارک باا راس و ىلع ترضح
 « رایدنایلک دردتقم نکس ها هب رج هوو یروک ذم داسف

 رولب هل وا نک هکلب یرالمب هدنا نیکست ها هب ربحب دوو

 كنه دءلها هل ان زک باعصا ا لع ترصح ۰ ید

 یرلثیشت هب هب ريج هوو نکل .رایداهدآرو E را

 ۱ تصخر هةل تولوا عو رشم دارا كندو ل

 لک ی تمد رش هه رخ هوو هگدمرزسوک اصر و

 ا ور تیغ اوو
 وو ینییرکجهدنا برج لاحرد هعمص* هدف هسرو
 كن زکباصصا دوج و ءو كتو نادناخو ےشاھ یب هدهرسص

 یتکح هک للخ السا ساسا هسا رولک ود یرلثاق

 داسف قرط فرط ندزوت و جد هررپسه راصما و دالب و

 تصح ر 4 رج ندسنعلد رود هظح الم ییغح هلحا کر ود

 روبهدا جج رت یکعا ادف ینسفن یدنک زکلاب بویر و

 هردو یبس كنسامهنلوا لامعتسا هرج "هوق «یدا



 ۲۳۹ بانک یحکیا

 - هننابكنیاع ترضح راکا هلکعا نوکت لاق و ليف ضعب

 هسا ىلع ترصح ۰ رایدلبا تیاکش ندناورم تورا و

 هناح ندنکیدتا ما بلا تیاغب ی هظفاحم ییناش كن هفیلخ

 كنا ورم ندا یدصت هرلکل زسنبسانم وب هلتع نع هب هفیلخ

 قوس هکلاهم یس دسفموش » كردیا راطخا ینتائیس عنم

 ىلا عج ریس بارفلاعم یشعنم ) هعوا هنیزوس روهدا

 قح هرازوسو یرلتضح هفیلخ ۰یدلیوس « ( بارما
 یا ن دج هدءهرصو ۰یدلیا رد یناو رم بور و

 رب
 تقبسیرک ذ هدنص وصحم ثحم - نکشلر وک هن راتکلم

 یکیدلیا بدتر هحرس یا نا كنا ورم ا یکیدلیا "

 . يدنلولع شنا هلساتوط بوتکم هتخاه
 كاع ترضصح بول وط هب هد دم هس مارق بای را

 تاکس الاه دیم اق بای را رص م تو وا نیبعت لاو ۵ سرص»

 ورشا هنراودنک هدنع ورشم ربغ ما ملخ هلتعنع هناي

 یرباوج یکیدریو كنيلع ترضح .ریدتسا یتسلوا
 لوسر نیعلاةرق هنعهللایصر ىلع ۰ كدليا جرد هدوراقو

 كناشع ترضح ییسح ترضح یسراب رکج نالوا

 «یدلیا هماقا هدعفوم رب یلهکلج لا هدنروغا ینهظفاحم

 ؛یدلوا هلی حورح نسح ترضح
 ترضح کردا تابثا هملکب هلک امنع توح لاوحا



 تا ۲۳۸

 ررمط ردق هرذ کتا » هدک دلیا تد وع هاب تناعع

 یذ عقاولاف هدف .یتسبا یتسلک للخ الصا هزکناش و
 ه دی راعج ها را هتشر رس هتد وع هن نکل ۰ راد داکح ندیشح

 دبطخ رب هلبا عج یسکره هدشرش دج ۰ ردقوب ههش
 هلسهعیاش و دع وكن هنسح تالماعم قلخ عماوس بوق وا

 8 هوا اچ نب یولق كموع کندییلمردلوع
 یدلیوس « رولوا لئاز هدیراتراتسح گه دم لا

 رشعمای » بوقچ هربثم هلا عج لح یرلتضح هفیلخ

 ردا روهظ اطخ ندمدآ یب هکنوسل وا زکمولعم نیس

 هالکل زلعب ند ٠ مکا تعص۶ یا وعد معدن س هاچ سس هدب

 یتجاح تک م مدنا هبوت هسبا شلوا رداص اطخ هنره

 بود « راز وا عنم «رلنوسلک همای هج ضوط هسیا راو
 تع ەنى را هنامل ود توردافزام و ۰ یدلبا لوز ند ربنم

 نو نیعماس و نزک باصصا و ىلع ترصح ۰ یدروع

 / ربد) وا

 ضازتعا هب هقیلخ ناوم هد دنن راهن اخ هل

 هلازا یتیور بآ كتفالخ ءیدملوا بسانم هبطخ و » هل

 هتشپندقدل وا عنام هبهنسح تا ارجا ضعب وید « دتا

 .یاوذ نالوا شل و هدیراشیدو شا نوجما تروشم
 ځد هدنګا هندم ندهلماعمو ۰ یدتا عفد هلا فذع
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 iV : ۳ یافت تک

 ن ناسح رسم نب دم «تباث ن دیز ؛صاعلان دیعس
 تعاجر ندمارڪ باعا یک منع هللایضر تباث

 ول ردره یضنعم یاس ات و ت)ا_یعا تودنک ها راثاب

 هد وراق و ندنف رط ماو تای را یو سا ارحا یعاصت

 هدننسع حرا هدودزل وا نانمرد تا ضا ربعا زد زا

 یکهدنتعع ضازتعا ره بت هرزوا یعید لوا وکم

 ندنرفرط نمدسنفا ىلع ترضح تقولوا نمزاباوج

 و در یرلصازبعا ها ناب ھما ہو تای را

 ند هالادبع اعم ها رکنییا ند لګ » مارو تایرا تلذک و

 ۰ یدمشع

 ناغع « هن رزوا .یتادافا نالوبعوق و هدنيلع موم یا ۱

 یلعترضعح هدنرلکدد « یدلیا ر زعت ییسودنک نوا

 تحاو هلا ع یمارجا رزعت هدنفح رکنا نی دم »

 ۰یدا شریو یباوچ « یدبا

 ندن رق دم هل وب ز وس هشم ايق تارا هن رز وآ تامازلاو

 هدهسیا ریدلکج "ندبشخید رەد زردیا تدوع
 نوا باصتغا یدابع قوقح به ةروک دم تاضاّوعا
 ماط قاط ب ویقک هل رنطو ندنهددل وا ترابع ند راها

 ۰ راب دلعاط هنس هفت مقاوم لزا



e Ra ۹۱  

 .هلماعم و رازوس كجءدا نکس و تاکسا قلخ هدنساننا

 تقوره 4 هناهاوخ رخ ماصنو راطخا یتسفل و هدرا

 .ردمولعم ندهنآ تادافا یمنیدلوا شا ماود

 تولوا ترا,  ندرف كب یا رق بارا: ضم

 ندهرکبص رای هفوک «هدانفافر رح ن قفاف یراربما

 کولب ترد یاکلهلغ هجا رارب هلبا راندا .قایحلا

 - ناجوص نب دز «تشالا كلام. هدلاح یربقدل وا یواح

 "هدننیعم ص الان هللادیع “ی راطا طنا نی داب ز ؛یدہعلا

 یواخ یکلهبلغ هځابخو یکولبا ترد یخد .رایلهرصب
 «یدبعلا دابع ن مرد ؛یدبعلا ةلبج ن مکح قرلوا

 ییشلاسبع ن سودس "یسیقلا مکان جرش نب شب
 :هللا دبعیدوم نات روک هدنلکش اسم «رایدنا هدنسادنام وق

 هديا یرکسع هرصب خا ورع و رصم ایسنا

 زلما هفوک « كانلع ترمصح را لرمصم هدرهاتظ ۰ رایدا

 ییتفالخ كط ترسم رابلهرصب " لری ترصضح

 ند هش ىدا رم كن تیه نکل ۰یدا رروهدا بلط

 ترات,ع ندهمینص یراکدید زرت سا ینوش هتفالخو

 ۱ ۱ ۰ یدیآ
 یذ نالوا یدعب هلحرم جوا 4هندم تیعجو

 هداما هلتروص نسح هدنرکداک هعضوم مان بشخ



 ۳۳ باتک یعکیا

 هدننب كن هغلخ تق و یکیدنک هننايكن هفیلخ دمار ز ۰ نم هل وا
 هلوا بویعد هلیو هیات ۰ یدیغوب هسک هقشب ندان

 ترابع نددحاو ربخ هلیهسا وا شعا تیاور زوس رب

 هنلاح كن هفیلخ هزکلاب بوی رارقا یتوب هسیا دمت نیا
 6 ملون رشط ندنکیدلک ةو همدوج وب وبحآ «مدفاب

 راو هجربدقتو ۰ یدللوس یشرب هقشب ندنزوس

 هنلاقوا هدام هدشلوبعوقو فد رګ هدنردصم كروک ذم

 را ددر هدد ردشکرود

 ری هلا هشدام ترضح ك رکنا ن دمع

 یدنک هرکص لا رایلرصم ارز ۰یدا یرورض یچد
 یمودنک نکشقولع یتشنا داسف ردا هنا یتسهدام

 یتافلعتم یهددندم رەد یدجاق یداهسشک بوغاز

 هج ید ۰ یدا لا ول یراکجهدیا ردع هدن راقج

 .ردیچبدن یفیدلواوب هظحالع ندیا عنم ندکقک
 ناتلوهدهندم و كنیلع تر طح هدنروهظ كداسفو ۱

 ردیمرا و یرالخدم كمارک باعصا راس

 لدا یغیدلوا یرللخدم كنسیرپ ج ۰ اشاح
 یمهلاعمره كنیلع ترضح ارز ردتاث هليا هصطاو

 یاهكنهفیلخ بولوا هدنروص قجهلوا بجوم یعلخ
 - لاقو لبق یتح ۰ یا قلعتم هلامکنسا ییبابسا یتفالخ



 ربعلا ٹا ۳۳۶

 یاورم هفیلخ «یدا روهتروک هدفرطوا یرورض

 هسا دل وا قفوم هب هداما ہ٥ ص ق یسودنک و تيا

 هددنسهلازا و نیکسن كناداسف نالوا هحرصم یدا

 مه ندنعدم هل وا لصاح تروصو نکل ۰ یدیا ریشلاح

 تنا هنعیدل وا مورح ندتمدخرب هل وا هدنهل تفالخ

 هل ران ال وایرا رادف رط هل هده ر صاح نح هده ۰ یدبآ

 ئاك کیلو یغج هی هل وا لصاح 4 دساتاق هن لا

 رولس یی راکچهدنا یدصت هدهغلانف هدن راماع یافلعتم و

 نکیشقل یسیدنک هننای كن هغیلخت ادا هدنداهش موب «یدنا
 دو ءوس هدیسمج یراشید تونغآ قلاتفر 3

 «ردلیلد هنشدلوا هدنراکفا

 -دش رش ةي هدک دتک هلان كن هفیلخ رک: یا نن داب

 ردن تیاور نالند یدباب هلبوت بوش توشباب هنرا

 هراوتتیاورو ۰راروهزابیرب هلیو راخروم اعفاو

 كن راباتک حشرات قرهلوا رشتنم ندذخ امر نایلوا دنتسم

 گنهداف و هسیارونل وا هکاحشیاهد هسیا شغل واخ ردهنغوج

 تباث هدهجرد قجهلوا لصاخنیقت یغبدا وا هلب و یتقیقخ



 E : ۰ باتک یجکیا

 یسیلا و هرصب ۰ یدیغو تیاکش اتاذ نديلاو هدماس

 « یدبا نوو حودع هح !اها موع صاع ها دبع

 لاقو لیق هدنملع حرس ییان هللادبع یسلاو صم

 تیاکشیلاها ضعب دع هلا ابسن هللادبع ندا ثادحا

 رومام توعبم ندنفالخ فرط نوحما یراک د زس وک

 « ربدمهروک ین اار وف یی نع

 ته رهطاغم یهدنفح ل كلاع تالدیع ءان

 ۰یدنا ها هداف

 یدباهنداسف بابسا ۰یدلیالیکشت رای یداسف وان
 یتینمآهد .وردشرراف یل هطروا ریندبا لیکشت داف

 لاعا و ام هدنسهرص رلهدرع ییعب هدافتسا ندهلازا

 نالوا هدندصقعم هدافتسا رارمضالاب ییمذ لها هلا ذوفن

 «یدا هدف

 یا ن دمع نانروک یفتم هلبایماتیف بایرا سصم

 هل ادیع یسلاو مصم امدقم هشعطا ىف قیدسصلا رگد

 هب هش دم فالجا ندا بلط ییلع كحرس یا ن

 ندقدنلوا نییعت هنكلبلا و صم یسودنک بولک

 هک“ هدام توتکم نالتوط هدنلو نکر دیک هرکض

 ۰ ید شمل وا رادهدفع تیاغب ندنسهلداعم كنا ورم

 هدن راکذلیا هرصاسح ینهفیلخ كمابق بایرا هیلع هان



 هدنما دعا كصعت تو رلد هدر وم وب زوک ندروذح

 درس ان ی یدنک دفاللنا بس هب ونعم تل و تبسم

 یاو هدهرسص وا هرورخلاب ها وا ید ینح هلاق

 ا هسلا هنعدل وا نوع ندنا ورم ۰ یدمهدا درط

 نوسارب لزعا هللا ص وہ « هو دش راق هز وس ناور

 ید یراهدرور ردت هلن دس یاو ص بود ۹ ص وص

A۱ ۰ ردنا  

 هد هسا راو هیها و تاضاربعا صعب هد همش ندرلن و

 یس ایفا یسک هدکرلنا دصهاکحا را رات قو و ملا
 ۰ یدمهل روک م وزل هم راج رد هزم اتک هلغل وا ت رابع ندش رڪ

 تاب زا E EE تجکاعو تاظح آلم هجهروک ۳۹ ٌهعف و

 ۰ردمولع» یتیدل وا یرالزع كلاع یرلبلط یحر كمابق

 داف ىدا هسا لزع ىلا ع یراترضح هفرلخ

 یدا .یرولوا لئاز
 5 ه دی | دم هوم ارز ۰ زروال هد ید نمهل وار یخ

 7 تریو

 هداسف هن نکیشقلوب ترابع ندنوب یرلبلط كرابل هفوکو
 ۰ رای دلیا ما ود



 RIE تاتک یعکیا

 ندصاصف لا دبع اضرالاب هلساطعاتدد عرش ةحور

 « ردشل ردتآ وفع

 هداذم تاک ترضح ) ضارعا یک درد نوا (

 هردیسعا ةولص مامتا

 ال ,عوف و هحهدامو كناغع تربّضح ( باوج )

 هلنهج یتبدنلو یسهجوز هد کم یسر كننادامجا

 3۱ یا دع ندرفسلها ییسفن هدنلوص و هاروا

 ا هلس را هسا اطخ هدنراداهتجا مارک نیدهتح

 را زمهلوا
 قیدسصلا رکبیا نب دم ( نصارعا ی نوا )

 یعینصت كنا ورم توتکم نالیزاب هنسلاو مصم هدنملع

 یدلبا توکس هدنفح ناورم نکیا شاسالک | یعیدل وا

 «ردیسد

 هدهدام و هرز وا یتبدنل وارک ذ هد وراق و ) تباوج )

 تا هلى : یعیدل وا قاتواسو عنص كاع ترصح

 زو یرهراما داسف فرط فرط قلارا لوا ءزدشملوا

 هدحاوم و هک احضكناومو ندنشدل واتفورب ییدزرسوک

 فال اراد نا یاوم ندنشدل وا ناديه هنس

 توبئالب وهک اعالب رار هر هقن رافلاحم یدیاهسنا درط

 هل نکیا ه دن | لره هظحالم و ۰ یدبآ رار رد وا یعرش



 ربعلا تام ۳۳۹

 م لظو هرسصاسح یر رات مصح ع هللایص ر قطاب

 ندنسهلماعم ءوس كنآرافلاخم هدلاح یغیدل واشعا باکترا
 نالوا رهظم هن ی ربم یاب تدا س نس هدب وم ول نو

 ل وه ی رللا دنعط ا ا اا لیلح فخر

 هاتف

 ن ہللا دبع ناف ترضح (صارتعا یصکیانوا )

 قارحا ین رشف ڪک یدل واشم زاب كن رت رطح د وعسم

 رعد درد
 ۳ هد وراقوب ارز ۰ ردن دناش رک هدوب (باوج )

 نامز هنع هللایضر رکبییا ترضح هرزوا یعیدنلوا

 هل وزاب لا لكرنع دززا یصر د وعم نا هدب رلتف )ا

 نالوا ظ وهم هدانا كنا-منع دیا یر درصوح بولی زاب

 ندکدلردنوک هتانال و یره حاسنتسالاب فدرمش بفع

 ۰ یدبآ ترابع ندفار وا مای اب یکهدنرلدس كنو كن وش

 هدنسادت | بالصف وش ارز ۰ ردا زا هدوب ) باوح (

 كرامدا یکیدلیا لستف كهللادہبع هرزوا یکید ج ییح

 هدلاعیعیدل وا مطنم یراتعفا وم كمارک باعصا یراثراو



 ۲۹ باتک یعکیا

 ضارنعا نایاش هلتروصرب جه هدو ( باوج )

 ضاعلا ن دیمس یساتفرو شالا كلام ارز ۰ نمهلوا
 ناشو برمط یهطرشلا بحاص هدنسلحم كن راتمصح

 قح رار هالراشادقرا هنرزوا یرلغا فیفحت یموکح

 زتتدسانم كردیک ه هفوک هن هرکصو شغل وا نن هماش

 یاناصو ضعب هغلخ ندنکیدلی | یدصت هب هلداعم

 * یدیشمزاب همان رار هنتسودنک ی اواحن نهعورشم

 ةنس نه حرام ةفيلنایلا ثر وح نب كلامنم » كلام

 هژیس همدق» « هرخا ىلا هرهظ ءارونآرتلا مکحذیانلا تهين

 توزاب هماناوجر راغم ایک هدا راعشو ظیلغ تیاغب

 رو فک لاک یر دیو هب هاب دم هلا دانز ن لک

  تاکترا كلزستسانم جد هدقدل وا لئصاو ه هفیلخ

 رابتخااح هنن نمدنفا مرک | ةفیلخ هدلاح یقیدل وا شعا

 یسومواو لرعیصاعلان دیعس هلهجویرلبلط تورو

 ۱ .یدروب نییعت هنکلیلاو هفوک یییرفشالا

 هماش نوا یعیدرامح داسف هد هف وک س الا كلام

 هفام عم . قدا ینیفخ لا كنازح یعیدلوا نی یف

 ندتقالخ فرط هننیرعت یلاو ه هفوک هلهج و یراب ولطم
 فآلحا ییددالد وط هنشاب هد هف وک نکیشاروم ةد

 هغلخ یقاحت الاب هنسهدسف ضم و هرضب هنا شا واو



 دنسودنک یرهلاةدبع نن بعک ( ضارنعایحت وا )
 یعک نوا كنو ناک ترضح هل زا بوتکمرب

 یسیلا وهفوک یتسعا درط هنن راغاط كن دف وک هللا برص

 « رد رعد یدر و ما هصاعلای لرعس

 ترضح بعک ارز «ردندناشرحهدو ( باوج )

 ۰ یدنشهزاب ب و ر شآ قح هبا هادا ناسا هباعع

 نوعا یاسرا ه هندم اززعم كبعک نام ترضح

 ا اچ یک تورو یل فضا ملات شاپ
 ا اھ تاک نم بک ا و ددل وا لا
 هسا واقفاوم هادا ناسلكیوتکم ۰ نسشم زاب ۷ توتکمر
 دیک رەد « مدنا ردنا لوبف یروشم هلکنس یدا

 هلا بیبطت یمک هرکص ندنو «یدردروا یچماق هرکی
 ..دودعم ندنصاوخ كنافم ترضح بعک و ش٠ ويلا هدناب

 روصق یکوا نع هللا یضر ربع ترضح ۰ یدیشلوا

 تفالخ بولوا مولعم جد يکيدليا برض یرلندبا

 :هدنرلقح راندا تاکترا ىدا ءوس هدنملع توکو

 ا٠06 یسارجا هیسایتسم هذخا و۰ تروص واسو برمض
 ضاّعا ناباش هدیسهدام یب رض كبعک هلغلوا ع ورشم

 ۰ ردلکد

 یدهفوک ناف ترضح ( ضارنعا یحرنوا )
 رد راعد یدتا كته یتتمرح كنا الا ئالام



 VY کاک: کتا

 ییرات رطح رسابن را-۶ ( ضاّعا یحزوتط )

 :یدردک و د هن را راک تمدخ هدمه یدلبا ب ر ی ودنک مه

 . ردیسانید

 ندمارک باا ارز «ردندناشرحم هدو ( باوج )

 یواح یناراطخا صعب هلا عاقحا هددندم تاوذ ضعب

 هلا نشان ن راع توزاب بوتکمر هاش ترضح

 نود رک یوتکموم 5 یرلت رطح راع ندنرلکدردنوک

 ترضحهدقدقح یراشید بود « وقوا ردمارک باصصا

 یراسع یرراکتدخ نزسجعا قلعت یرما كناشع

 هلا هدحا رم یرانک و د "هدو دلا رخ یرا ودنک . ریدک ود

 ت 2 ات كن راتمصح رامک نوا رادتعا رار

 غندل وبع وق ون زسعل وا یماضرو یرما لزستیسانموا
 اا ورا یلوا شوخ كوك ء ونان ميسقلا عم

 هارا تورعو لح ود « كود یب هدنس كهسیا ردنا
 نکیا روصح هنع هللا یّص ر هلا راشه ةف «رایدروب

 ت کد هک ر زورا كما تارة و
 یدنک هعیالح یهموز رب ۰ ندهللا زکشروق ندهللا »

 ندکمحما ییوص نکیشعا فقو هنیلسم بولا: هلبسهراب
 تدح ود « زکسروهدا منم ییس ودنک هلتحالص 4ب

 یضار ندنرلت طح هنع هلا یطر نام ۰ یدیڈمزتس وک

 «ردا تلالد هدو هنغیدلوا



 TA ی ۹

 ندنر طلب ایحا ییطارا نایلوا تعارز لاق یقاطرب

 E مکح ) هل یهف ده نی زا تا (

 و هران دیا ایحا ین هموم "یضارا هرزوا

 2 هشاما ییرجاهم ضعب ندا ترڪ ندن رافرط

 تاعصا ندنکیذتا سما هنن اعضا سل وب هدهمزال تذ واعم

 هب رجاهم یراالرات قاک رادقم ندنرل 1 یدنک مملا راشم

 شعا كرت هدنرنط و لباسعم اکو هدرلنا بودا اتطعا

 « ردرشمر و هما راشم تاععا ییضارا یرلفدل وا

Cw)هد هف وک ی رات طح دوعسم نا (ضارنعا یح یګز  

 برضو باج 4 هلم هل .نهح ی و هدصاربعا ضعب

 هزدسلدد یدنل وا

 دوعسم نا ارز ۰ ردندناشرح هدو ( باوج )

 هدصا ربعا صعد هدنفح هنع هللا یر هفیلخ یرلتمهح

 ی را راکنهدخن مس وایربخ ویا كن هغیلخ ندنغیدنل وب

 یربراض هدقدلارخ هفلخ ۰ ید. کو د یسودنک

 هشرتصح دوعسم نا تادلاب رار هللا هذخاّوم

 نا ۰ یدروب تعراسم هنغفیطلتو ترذعم ناب كردیک

 یرلرصعب نکیا هد وم صم هع هللا یطر دوع س

 میوتلاب یرلندبا مذ هیلاراشم هلکقتا مذ یبهفیلخ هدنناب
 هدسلد ونش واصر یکی دید «زکسمهل و دفیلخ یک ناقع»

 . ردلبلد

 م 7

 اس تا ای ی تنم 4 ۹ ۳ ۲ ۲



 e بانک یصکنا

 یر رفح هل( 9 قرض تاوخ)
 هن رله ود هفدص ب وړا صریصع هت زود یدنک یراح وا

 هد رتداعس نامز د ا تروح و تا صیصخ

 E e هن راه ود هقدص یار وا

 كنمايشایدنک ییسونراح هن دم (ضاععایصسب)

 . ردسطد,یدلنا سصج سما مش و ع

 ییکیا ارز ردات فر صو نالي E اوج)

 وا للاضرعء وش هن هرزوا یکدلسوک هدبضارعا

 مکان تراحندنسایشا نالیاص كن را هعشب هدوس راج

 یهیدلتاصیمایشا كالاها هدوسراچ رەد یدلا شع

 هدناتهر هلو قرهاوا لطفا کا نک ردا فاّرعا

 ۱ . رد اش و
 اه ندنسیک كنس ودنک ( ضایع یا )

 ۰ رداد یدتا ۳+ ند راک کد

 كةلخ نام ترضحا رز ۰ ردن دناش رک ) تاوح (

 نال وا لام یددک توا چ ند راک ا

 ید عا زما سما وا ل یسایسا كنس همش هب یک

 یضارا ندمالسا دالب هناعصا ( ضازتعایحد )
 * رد راء د یدلدا عاطقا

 “کک هصا ار ز ¢ ردن دناش رک هدو ) تباوح (

۱ ۵ 



o >سد ز 2  : 

E Eاه تو  

  هدلالا تاب هشام نب دز یکیدایا نییعت تب زوما وس

 یدتا ناسحا ۍدوقن هدایز نده زد كبزو دوخ وم

 « ردب راک دید

 یرومآم لاسلاتس ارز ۰ردنالپ هدوب (باوج)
 4هرادا بول وا راستخا كب بقیععو قرالان لاد بع

 نالوا نیبعت هشرار هلا لزع ندنفیدلاق یرارادتفا

 ۴ ندڙ كي زو ثالالاتد یرلترمضح تباث ن دز
 هدکدلبا ضرع 4 هفلخ یفدل وا ید وجود هدایز

 یرلغل وا نام هلا دوقن و زن ال وا یاتحا ندنلسم

 قرص داد ریا لت وک فر رش رص“ ید كن رادع ر و

 هلدهج واوا و شا رؤي سا ندسیهانپتفالخ "یلاع فرط
 -ردشع واا ارج ینانحا

 ییراتر صح یزافغ رذوا ات حج وا )

 داد د شا 8 هن هدر

 2 هدنص وص ثح ارز ۰ ی هد ون (باوج)

 : طب تصخر ندهفیلخ رذوا هرزوا یعیدنل وا

 . یدتک ههذ ر

 | یدنک یییراچ هتشدم عبق ( ضازبعا یحدرد )
 | هداروا ینیراهود كن راهقسشب بودا صح هنر ود
 ۰ ؛ره ةد ینلبا عنم ندیخر



 YY بانک یجکاا

 هحرس ییا نب هللاد بع نوما قیوشت ما لبق یسجب

 ۰ یدلیا تفبس یرک ذ هدرص وص و و هک یدا

 ۵ اب صیعلا ین ان درسا 5 ا ن ةلادبع )4(

 ۵ رد رب زویح وا هول هدک درک

 * رد رعد یدرب و هبطع

 ندلالاتب ههللادبع ارز ۰ردازتفا هدو ( باوح)

 ندلالا تب ههللادبع

 هرکص و شر و ها اضرف هن رز وا یلط بولر و هیطع

 ۰ ردشلا هوسا و اھا هلا لا تدب یحرو

 هد رازف ندرللام یک نوتلا و لح ندعابنع (٥)

 وجا و توفاب هنیزفرب یتح بوریو ریشقوج هنناوسنو
 وبا یکی ترک س رکیذ و نادروحرب e هلا

 ۰ رد رعد یدر و
 یعوعوا یهیوار ۱ و رل ص زعم (باوج)

 رضح هبلا راشم هد هد سیا راشم د ردن رل رمح یرعش الا

 هو و لعمال وا تات ال_صا کیدلی وس زوس هلن وا كن راق

 . ردا رفا

 تاب E عاینص كندالواو كنسودنک (>)

 لالاس اب هليا تا روح ی وا فرص كالاوما لالا

 ندن راک دلیا امسا تعرعم و قرالا ی دل اد,ع یرارومأم
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Tw۴۳ . تم  
۱ 

 هاش فیت ریا دع تا و زبخ ییسمداف) یک دن
 ترمضح ۰ یدا راشماعا قالطا یمکح ندنغیدلوا د

  ء«یدابا اضق هلع یدنک هدقدلوا هفلخ ناقص

 ود یدر و هیطع مهرد كب زو ندلالاتبس رج

 ییسهعرک هیلاراشم هفیلخح .ردارفا ید هوفن نانلوا

 ۱ زو ندنلام یدنک تفو.یکیدلیا جاوزت هم کان ثراح

 تور كنافم ترضح .ردشعا اطعا"زاهج مه رد كم

 ۱ ۰یدا هد هج رد

 | 3ا روعام هوسراح یمکا ن ثراح (۲)

 ؛ رد رعد یدردلا رشع ندرلیش نالیاص

 مقاو لا کنان ثراح «ردارتفا هدوب (باوج)

 ا نوحما قلا رشف ییرومآم,. یدیشلوا رومأم ه وسراج
 | یرما كنه فیلخ «یدیا نوا قفلب هطابضنا بویلوا
 ۱ | یکیدننا یدصت هغلا سيج ندرایش ندلیاص نرسعلوا

 مک یراح یرلت رنطح مرکا هل «دن ] یکیدلر و :ربخ

 ۰ یدلیا هدخاژم هدمه «لزع

 یناس#ا ةي كنج ,یمانغ هيقيرفا_ هةلخ (۳)

 رداد ید رلشخاب ها وره

 كنسج هیقیرفا عانغ ۰ ردلکد هلبوا هدوب (باوج )
۱ ۴ 4 
E 
 ع



 AE باثک یصتکیا

 هدر دم ترامآ وت ےل وکون ووا لذا لع ماتم

 ه دن راعح لاع و هلو تصذ و لزع ماظع تاود نانل و

 هدنرابصت ولزع راک ندن راقد وادیقم با دیقهن وک ر مه

 هلهخ و یرادا محا هدا راردنا داه تعا یهددل وا تآوص

 ۰ ردن جم و عوّرشم یرلعا لع

 ءوس هالا تت ناف ترضح ( ضارتعا یا )
 فارع كضفا ور ود یدلدا تاک: را قارسا و فرصت

 ۰ ریدلا
 قالطا ندولاط نالوا یاعنم صاعلان مکح ۱(

 ےہکح ندلالآتد ناغع ترصعا هدک دک هن هت دف هنا

 .رایدد ید راو هیطع مه رد ك زوي

 نامز صاعلانت ےکح ۰ ردلکدد) وب شا ( باوح )

 تافو ید وا قت هلا ی ریپ ضا اعواو هدنداعس

 ندنهانرتلاسر "یلاع تاذد ناقم ترمطح مدعع ندیوت

 نكمل زۇ دعو یعحدنل وا قالطا و شعا حر ییقالطا

 نیمرکم نیش بولوبعوفو یوبت لاتا ارجالالسق
 شعا ضرع نی رەب دعو هدی رتو را دز رابدسفا

 یو دعو كنافم ترصح زمرلیدنفا امملاراشم هدا



 5 3 ت دو 3 : ۳

 ر ریعلا تام ۲۳۰

 یدیشل وبع و ویس د ودم تیقف ومهدهرا دا نسح وهعظح

 ۱ یراتضح راع ارز .ردساسا ی تاضاعا یکهدنفح

 ندا ضازبعا هل زع ك ربعم و شکا لاصفا لا اهعترسأ

 ۰ ردشلنا ه وه ردو هنر فک كنەریغە هسدا ضفاور

 ۱ هل و نال وا ب وصم هدنامز كن هفیلخ رب هنفام جم

 دع نده-معم روما اعرمش یراق هرکص ندنا ثالاع و

 فرط یرلت سصح دز نت همانا : ردم وعم یعح هیم هن وا

 نیبعت ةت راما ف كح ەدىك هه ور دال ن

 ۰ یدما اشا ضع هب هفیلخ یقلیدم هژتهح یس نا لوس

 ۲ ندنفرط قیدصلارکب یا ترمضح .دیاولا نم دلاخ كلذک
 رڳ ترصح نکیا ب ورد هنیس4 زکسع تراما مایپس

 1 حارطا ن ةدع وا هش رب هلا لزع هدندعع فالج

 ھا لزع ندرصم یسق ندا صا لع ترصح نکیا

 | مدنشاب یمرکی لرماعن هللادبع «یدنا نییعت یکلامهنپ

 5 ضارنعا ایی جد قیمت هنکلیلاو ةرمصب نکیا
۱ 

۱ 
ِ 
٤ 

 هدنسشاب رک دنعدللا یصر دیسا ن باتع ارز یل



 1 مدا نام ییراضازعا دانا و هدنهیلع لنمدنفاهنع -

 كنا ود ضعب ندمارک باسصصا (ضازمعا یحرب )

 ۱ ِ رد رال نع نذلاعا

 ىلع كن رلةزمطح ىرعدشالا یموءونا ( باوج) ۰

 یدردتا برضو لاها هکیدنا یتبم هت زز وا یر ورم وزا
 یکم دس رف دالد هلت ر کشک هرمطب «ید)لوبءوف و تیاکشود

 ندنسهدام انایس ندنلطنا نی هدک شک هدادما هنن رکسع هف وک

 لزعینوء وبا ۰ یدتا ثدح یالتخال وب ك جدی ال ّوط

 روهظ مظع لاا ةد شا E یکا ید 79

 .زعهلوا ضارععا نایاش یلزع هیلع ءان ىدا كحيل
 یتیاکشكنلاها هدنامز زعترضح صاعلان ورع

 ندنکیدتا هوت هدکدلک ه هندع تونل وا لع هد رزوا

 یهدام و ۰یدن) وا لزع هلکعا ۳ هدابز اهد تیاکش

 مه كصاعلا نب ورع هسا ضفاور نالا هضا عا ناسل

 زد راشعا ضازمعا هنلزع هدمه شا وا لئاق هنغید) وا قفانم

 .یهدنفح یل وانیبعت لاو هار كح رس یان هل دمع

 ره هللادبع ارز «زمهلبد ردناناش هراتعا جد ضاعا

 یتیمالساهرکص هد ها شعا دادنرا هدنداعس نامز ردقن

 تاح و هدننکلیلا ورم صو شا وا رهظع 4ه و هلا لهب وبق



NR تم LEE و 7 r اب 

TT ۱۸ 

 .ردل زن لوک هر. یر اد وب اید ردوا یاد وس
 كنادوس یهانک یرکید و ید ربتق هل حلق هل وکرکید هدک د

 لوق تم واعم قترا ران ال وط 4 ورگا ۰ رايد رتاب هاب

 ۰ رایدلب اهل یغانوق انارس تولاغ وجهد هج رد كج هیمهدیا

 هقشد كما بارا یمارک یلتفژ و نسح ترضح

 راشمام هلا هلب ربخ ندنراک دریک 4 ورجما بولد برا ود هناخ

 هراذاق هلئات نکرردل وط نوهبدم یرلیدل روک كف رط ییاو

 . یاط كعانوف هالدا هالغا هدلاح یعیدل وا شعابوب

 هفیلح هل سهل ّوم هیدن « هاتفیلخا و » توقح هنرزوا

 هدر نوک ح وا یرهزانح ۰ یدرب وریخ یتداهش كم ولظم

 تآرح هنتفد هتسک ندنتوفروق ناف تارا تولاق
 مطمن ریبج و یشرتلامارخ ن مکح « یدبا رویمهدنا

 نئاشعلانیب ناورمو مهجوا هلتار طح نسحو ربزو

 هعیه یب راکرابم شعن كن رات رطح هملاراشم دیه فخ

 ییزام و عضو هنرزوا طاح مانبکوکنسح بوروتوک
 ۰ هنع یاعت ها یصر ٠ زایدازا نفد ەد روك ذم عض وغ هل ادا

 تاک قد ۴ راحت ام

 هلل | یط رناغک ترضح هد ما لروا هج هل وم هع وو



 ۲۷ باتک یصکیا

 بوربکو رجا رکبینا ن دم هرکص وهسوک چ وا ادا

 یرللا هکغا لی اتم ندراز وس یکندلب وس كن هفیلخ

 .یدلکح ه ورک نزرسهراو

 قفاغ یسر كرایرمصم هرکصندکد تلک .بوقح رانو

 ن هنانکو قان ورعو نارج ن نادوسو هریتف هلا
 هل ا روع .یهدنلا قفاع ۰ ۰ رایدریک 4 ورڪ عا جا سس

 فعع» یکهدنسوشراق هدهل.ءایا و هنشاب 2 تروح

 هول وک کم كره ود بو ند: هی روا هن رش

 تیا(هللا مهکيفکيسف) ناق ناقا ندنشاب هافمروط هدنکوا
 ۰یدقا هب رز وا كنس هه رک

 یسهعک كن وک وا هع هللایص ر ناعع تڪ

 ا تاد بوروکک ینمدنفا نیاس رماد ےس هدا ۇر

 راطفا هدکلرب هلکنس :ماشقا نراب نافعا » یهانیتلاسر

 یحنزکس نوابن چا یډ + یدیا: راش روزا لولا

 ترد ناسکس قوک رازاب یجزوعط قرف كنەرصاح و
 ۰ رای دل وا دهس ا٤اص هدلاح یرلفدت وا هدنشاب

 ءوس هناف ترضح هدورحا هموفرم صاخا

 هتشک راهلوک یهدنحراخ هط وا نکردا ارجا ییرلدصف

 هل زمدنفا هیلاراشم هدنرکد رک هب ورا بولوا ففاو
 هلا هنرحر یر كرهلوک هل رام روک یتغردل وا ديه نش



 زر ی ۹

 ود ۰ ریدر و راز هککعا قارحا ندن رقم هجا هد هسدآ

 ندوبف رظفاسح وار هلرسعم وط ال هکلوک یهدنرز وا

 و زر در افاد تاو
 ۔ هعفادم ل فلاح یساقفر و نیسح و نسح ترصح

 هدنمان عاپ ندنسهلبف ثيل یب نکیا راروشا غوا هلیس

 هب سطر, عای *یدشتوط هه راضم هلبانآ ورم صح ر
 هرب ناور .یدرف ییسیرب ندنرارکس نیو كنا ورم هلبا
 هن رز وا رز حلق نوحا كسك شاب هعافر ن دمبع هدو ده

 ما ربا ما یساا دوس نانل و هداروا هدهسا ید روپ ۱

 «یدتک ید وا لوتعم هتشسِدا ةا | یتف زکی دا رم » همطاق

 .یدرو و هنس هناح بور و هب هو را یتا ورم هلبا عنم رەد

 دنع هللا یصر نسح ترصح هدنسة رص همداصم و

 یرلیضعب كباعصا ءانا نانلو راز و رہ هل وک هل مدنفا

 ۰ رلیدل وا ح ورج

 كم و عخ ندوبف هک دل دا فلت رلظفاح مایق بارا

 هدن راملع الماک یعماه ید هسدا یزاف التا و ییغید) وا یکم

 كەمال سا راصما و دالت هدلاح وشو ییغحهردلاق هعایا

 ندنرکذلی یتیرلکجهدیا مایق هدنرلیلع یرارکیدکی حد
 كمارخ نب ورع یهدنلاصتا یعان وو كن هفیلخ ی رادع

 عید الو كنة يلح نداروا تولد قیراود یسهاخ
 ءرايدالشاب هةمو ه هط وا



 ۹ باتک یکی

 هد هسا ريدا هدا هظفاحم ردق هنن وک لوصكنهرسصاحت هک

 ترے هدزووس یسامکچ ندتفرلح هنع هللا یطر هول

 داند ی را ه,لع تص وك ءال لا و ةولصلا هبلع و

 لوصح رارصاسحم بودیا مزج نکا ادف ییئاح هدنلو

 افق وتم هکعا مده یقتایح یان كنه فیلخ یرادصعم

 تو اط یان اد دا هده قعد رش اید رلک | یبدل وا

 نوا تمرک هو رد هناخ هلالی و هر ندر ییرار و

 ناو نخ نورو یک وک دو

 هلا رص ممع هلا یصر صضاعلان .دیعس و ریلط نت

 هدرلنءواقم رلظفاحم راس نانلو رارو مکطان ناورم

 یطر نس هلرص وصخ و كناڪصا ءان 5 هسا رابدنل و

 ماقتا را و ماه یب هسا رولیک ود یرلناق كناممع ہوا

 یهالالوسر ناريجو باعصا فالتخا قجهلچا هدنرلارا
 هناخ سالح كراظفاع هظحاللاب هفیلخ ینکجەدا وع

 ۰ یدتا عن : نددمداصم تولا هت ورد

 هح رد یتیم وام هسا تد یراکدسوک كراج اهم

 .یدردراو هوجو -
 ارم E توجا یوو تاوذ نانلو هد هظفاح

 ور ایراظفاحم هن یراترضح ههیلخ ۰ ریدلیا موج هراب
 ریدالابح.هفجا یوق رافلاحم ۰ یدردتایق ییوبق بولا



  3 NASتا رحم ِِ

 - توش واص .هلط و نیک دلا ٠ سددع نا« رکتص نادك

 ذکشک هنا كناقع یی هن یک ندج راخ » ًاباطخ هناا
 ]یدل وس هزکیفارب نماھچ ,یراشید نداورعاو

 كن هفیلخ کلی یرادتصقم:یادتا .كمايق باپ وا
 نوحاكعرو ییرادصتموت را هلماع+یراکدزنس وک وندنعلخ

 هام روصت یی ا هلو کل ؛قدات رابغ ند ۶

 روضتوا"یشا كا كىرشت یصاص# خاطر هروصت

 هش ودهعابا زّوس عیطلاب و یکح دیه ۵ دیا هظفاح هدنسهطهب

 هلن ر وهظ كم اف که دنفح یعلخ كناهگ ت رطح هل:هج یکح

 هةل تولویع وفو راتاصمن ك وب 1 وب هد ا را 7

 كردن وسءدهرصیغج ه الراب یداسف را رانانل ون هدنف رط

 اکو تاتو هدنرفماو غ۴ تک د بای
 یکج هی هلا زوج كنهرهطم تعنرش یرلمروش ود هغایا
 “هو ع تما هلئدا-مش كفخاب ةفلخ رو یرلتراسح

 لها در وت یافالتخا هک و هرکص نانا هدنعارا هر ده

 رر یلخ زکلا كنامع ترضح تلذ یلغ ءات

 رده رهیروک ذم روصترلت ال وا یداب هف» راعحب یهتفو

 یرلیطع هنکیدر و صا هات وا هس دع نا ویلط ترضح ۳

 "ردم و تاهد وبشا هددها شلوآ به |اذ ۱



 9 باتک یچکیا

 E دځای» بولک هفاصتا تاذرب هدنمان هلظنح

 هدا و یجهعابا هب هّسدام ترصح یکعا عابنا مس

 قیبتکه نکل بولی را ندتسج هلتدج كرهد «نسرو

 تصرف تاود ندا ماود هب هظفاح ین هفیلخ تاب

 دنلوب هدنبمدخ ییاصدا مزاول یکو ص هب دقیلح هقدل و

 *یدنا رارو
 ندنکیدلبا برقن. ىع وم مج مدن انا هرمصاح

 دیعن سابعن هللادبع یرلتضح هنع هللا یضر هغیلح

 هدفدروب نییعنحاحا ریما هللا لج یهنع هللا ىضر بلطلا

 لرهد «ردالوا ندکیک هعح عا داهج هل رلن و » هلادبع

 یراربصا كن هي لخ هد هسرأ یدلیا احر یندبعت لس هعشد

 ۰ ید زس وک لاثتما ها هنرز وا

 ما ود ek « هکر د: هع زن سابع ن زر اد,ع

 هنلا ییا ۰ مدتک. هنا كناف .ترصضح هدهرص یکيدليا

 د یرازوس نانلیوس .هدنجراخ وق بولا

 «زرو هداراظتا هه » یس هده ددر و قالوف ۰یدتا

 «ز یمتج هنا ز وا اهد یش یدشالقابینام ز تعج ر» یی

 نداروا هح نکرروطزپ «یدبا رارویلیوس رازوس یبک
 نا + یدلیا لاؤ یفیدل وا هدهر كتسدع نا توک

 یدلےہف هدکل ر یسنکیا کک هاب بوقلاق سردع



Oربغلا تار  

 . ىعداعا فقو هنیلسو انشا هللام یدنک نب ییویق وا
 . رده وا توا - تیعجب

 . اطر نخ. ۰ زکیهلبوس نوجا ها. «یهردا لوبق فاصنا
 ۰ یعدعا هوالع هشش دهد بولا هلام ییضارا

 ۰ رد هلب وا توا ے تعج

 E زام هدد ههو ا هلت ح الص هن د یدعم - هفشلخ

 هن داش نس هے عح ڭكهالا لوسر 1 کش رو هكا مه

 ۰ یجزکیدقشیا ییسهفنرش تیداعا نالوا راد

 كردبا روهظ قله راقرب قلمنا ند هرکص ند و

 ثالام هد هدا رلیدتها قاعاط یرلیچعب كمايق بارا

 ۰ یدلنا اما یهر ةا و نیکسن یتیعج رتشالا

 كنا ود صعد هدا او دنع رزرا یر لع تارصح

 هر چ وا ها راترمصح E دانا یوزر فرا هلي واتعم

 سره ردشطت هر دشن وص یلتاط

 دیک هشرام ترضح هلبتوج یرقن كج مسوم
 رار ئدمځ یردارپ نانلوب هدنجما مایق بابرا نک ردیک
 ندر دف وک ۰ یدمهروت وک هدهسا یداالاح هکمروت وک

۳ rT 
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 هلي ةےغمتالکآ یدرعل راکید مک وف وا مک نافوو ره+

 -.. .یدشا عوجر هلتدح ندکیدمهروک ناکما
 نیزسقهنالک | زوس همایق باپرا كنيلع ترضح

 هللا یر هیزحت ما ندنارهطم حاوزا ه رکص ندندوع

 ےن

 یقیدلوا هدن رژ وا لب رب هل. احعلس| وص هرطم جاقر اع

 قفوُم هددوا هد دا شاخ کیی هن هفیلخ دلا

 3 | ۰ ردشمام هل وا

 كنلاسها ماو تایراو هاذ نالوا مک هدد ذم

 هبلع یاب ۰ یدا هدایزآ ندرادعع یکهدا تم واقع

 مظع ر ود نانلوا هظخ الم هدول وا مايو هن رالیکتت

 رگ ;af وکم وزا هننلح هفاک رک اسعندماش دنن رزوا

 توتکم 4i 4 واعم یسلا و ماش نوا نلاش زا تع سە

 : ىدا د 3۳ و رکسع نانل وا تلط هدهتتا یدل زات

  هنعةللا طو مرک الخ م یدوت هد وب شا

 بوعح هسرزوآ ماظ دل رو صد اهد نوه صخر نعدنفا

 للا ۰۰ کج هدا لاوس رایش شعب ندزس» ًاباظخ هتیعچت

 تیعج هدکدید « زکیریو باوج یغوط اکب نوجا

 : لیدر اوک راسا هنلا ۇش كن هیلخ
 هدقدروب تب کیچ ةا لوستر ا هول

 نکیغو ومخ لتاط هقدر ند هنوز مد هدنفا رطا كن هنده



 راملاازم ۰ ۳۰

 یتفیدل وا ولربخ یشیاربره كپللا ۰ یدنلوا تع اکس

 هدلاح ییدل وا قدصم هعوع كتلادع هفالالا لرو كنسو

 نایرج تلادع ٠ ریا راکنا هدزب ییکیدلدا تعد کس

 ۰یدیع ون یتبحالص هک وس زوسر كن کت نکا

 ۰ یډد رد یه وا ید لاح

 ندعنعب دم هل وا نکم قفال کا زو سم همانف تاب را

 بورو تصخر هنراعوحر كن ییلاها , هندم هقیلخ

 راددلعاط یلاتها ۰ یداکح هنورد هناح هدیس ودنک

 "سانیع ن هللادبع " ىلع نب نسح ترضح هد هدا

 تاوذ.ضعب ناو "سبز نت. هللاهیع«هحط نی دم
 ارا ۰ ایدلق هداروا نوا هظفاص
 ۰ یدنا رارو هدا دیدن یف هر صاح و ریش کیت یدراتعج

 E دا ه هفیلخ هک رايد ا + هحرد ر تد د

 ۰: رايدتا عنها هدیرلت روت وک وص

 هنر هطمجا وزا هلا هه و ربب زویبع ترضح هفیلخ

 ۰.یدلبا هناعتسا نوحماوص كج هحما بورد وکرخ

 زکفروقندهللا» هما غ تاب اردک لع تریضح

 نکیازعا عن ییوص * یعاعط ندنراریساهلب راسرف رلمور
  ند یکناه یزاهلماعع وش زککیدرسوک هدنفح نیلسملا ماما

 سر - TEE E tg قرو ب هددسیا یدتبا مایق هبهذخآوم ود «ردیا لوبق



 ۳۳ باتک یضکیا

 راش ضصعب ندزس . هندم لها یا. » ا هرلد ال وا

 ینیرلباوسج لرللاوسوا نوجا هللا ۰ مکج هدنا لوس
 هل راد ال وا دو و٥ نده دم لها هدک دید € زک ر و

 ٠ ریدل وا رظتنم دن رألا وس كن هقماخ ىنەلجخ

 تروشسەو ه را هدنناف و رع ترصخح س هفرلخ

 یزکیدغا تعب اک هرکض نددنع وع

 تاروشمو هراس ۰ تول نا هتدم لها

 1 ادا تعد کس هلا 4.۰ وع

 كعا رو * تیم , ی هدم السا مب س هول

 کس یر یمیذل وا ندنرایخا كنتشاس یس ەچ رد

 ۰ رد هل وا زرولب توا بس هت دم لها

 ینیراکج هدنا لنف یت مایق باب را س هفیلخ
 هرکصندناما ان زە رکص نادناصحا یمآ زج لق ۰ رارویلب وش

 دن رلةح ران دنا باکترا ییلاعفا لد یصخ# رب قحریغب؛رفک

 مدیا

 . دعا باکترا ییسب رب ی اشاح تب هدم: لها

 ناشعای ه بس مدارپ یراکد روس ورايا كمايق باب را
 تار طب سنی باور دیه روی وین
 هلا دیه وع ترروذشم و. ه را ها اهوا و هرکی ندنناف و لرع

1 
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 كنسيضعب یسیضعب كمايق بابرا هنرزوا زوسو

 نوت ود مهدااضرا یوویوم » قرهفاب هنزو

 هلزعلا یدنک یزمشلاز یدیاه ۰ زروهروط بوشارغوا
 كن هفللخ بوقلاق ناداروا هلر و هرکص) دک دد« مهروک

 هستش ررس ىلع ترضح .راید رو یضوط هنغاتوق

 ۰ یداکح هب 4 رق رب هدکد روک یفیدتح ندلا ردت

۱ 

 یدامش هاب رصاحم كباعع ت رصح

 و > كج ترضح قلاب ةفیلخ ماف بارا
 رایدتا هرصاح و هطاحا رادام اراد

 رارب هلةسات هنکر داک ه هج رد و كن هداح هفیلخ

 کس یلاعت قح نافعا » نکیا هدنابح رییغیب ترص

 قءراقج ندکرزوا یتعلخ وا ۰ ردکح هردیک تعلخرب

 قح هلوا قحالاکع هدلو وا كر هيا تقفاوم هدنرکدتسا

 دان یاران روب توو د «شیلع ارب 4 لب
 رد ز و رولط و ىلع ۰ یدم هدا دوك ندتف الخ كلذ لع

 دوحوم قرەقج هن رزوا ماطو باج یتارطح

 تراح هلک اطعا یتیرما « زکیروطوا زکیه » هرلنالوا
 ۰ ریدر وط وا ی-هلج دل للاسم و

 شم ه اروا هلتاحا هننوعد ندنسیلاها هنبدم هفیلخ

OTT rسس  



 ۲۰۷ تاتک یعکیا

 هب هف را راد ک٣ لیس ید رل تعج ا نالوا شلعاظ

 ۱ رید)لشاب هفقا

 یرهف یدنک رهم هفیلخ هدقدان وق هنادیم ب وک

 یتام والعم ند وتکم و فازءاینغیدل وا یعالغ یدنکد صاقو .

 ۰ یدلیا نیم هنغیدل وا

 د ندع دم تلاوت اوا
 سابلا كفح بانج » یراترمصح هقیلخ ۰ رایدالبا فیلکت

 ییباوج «هراعج ندمرزوا یتفالخ سابل یتیدروب

 ۰ «یدر و

 قلاق یلعاب» هلردیک هتناب كنيلع ترصح ماقبابرا

 ندنرلکدید « ېلهقاب هنسهراج یعاخ كناغع -شود هزکوا

 عورشما هلو هدنملع هیمالسا تفالخ ىلع ترضح

 تج وه هده ؛تساسنا و تناید رام ھ تراسح دشسدا رب

 هک مادام » هدهسدا یدایا ته و 15 غندل وا

 هدى و زاب بونا یم هسه كدا كج هړعا قافتا هلمزب

 ۰ ریدتا ماف ههطاغم ود « كدالیوط ههندم یز

 یزسهدن. مدزاب بوتکم ههزسنب اشاح »یلع ترضح

 ماما كرهد « مدتا قیوشت هرلشیا عورشمان هلو

 دل وا یتاکما كنسعا ازشا هنرارخف یيکهدنميلع نیاسلا

 :یدردلب ینغی



Nربعلا تار ت  

 بجاو یدرط ندتفالخ راد كناورم نالوا لاقو

 كنهفباخ ۰یدلبا ضع 4 هفیلخ یلعترضح ییغدل وا

 كنلع لاو نینمولاربماای » ید هلان یراهبزتحم هجوز

 .ردندنغلها وخ رخ یسیه كرزوس یکیدلبوس کس

 هنسهراح یعفد كناورم نوحما نیکسآ یییرورت كءوه

 ردقج هلوا هکقج هل وا هد هسا یدنلو هدراصاود «قاب

 یمهطخالم رارردل وا توتالب یناورم هلتمج یعجهلوا
 كنا ورم ندنغددل وا یداب هنسهظفاحم هدنفالخ ا

 كيدهفلخ هرخالا تکرح یکیدایا باکترا هرکص ندا

 "یدریو هصلن ینتدامش
 .اط صم ندمایق بایزا نایالیوط هب هندم هحدقم ۱

 هلل دعس ن هللادبع یرلیلاو یش یرلکدتسا كنو

 بودا هدعاسم هفیلخ ۰ یدیا ینیبعت كرکبیاندج هننرب
 ناک ود هوم نده دم هدکلرب هلا دع للمصمم

 كناورم هدندب یمالغر كنا ترضح هدلو هرکص

 هرایدنوط بوتکمرب شازاب هدعسنب هللادبع هلیس وزابلا
 هلا دم هدنګا و روغ هرم كن هفیلخ توتکعوش

 «یدا روک ذم یرلغل وا لتق كنساتقر
 و ی ال وا اف نروار لج هرم

 بقاعتم نع ویش كن هداح یک یراکدتا تدوع هب هم



۲۰۵ ۱ E یصکیا 

 هماش ندمایف تایرا ۰ زرولم هدا ریه هبفاک رکاسع

 « رولوا یالوف كب یرالاصیتما هسیا رونلو رانالک

 ندمللا لوسر راوجن» یرلترّصح هفیلخ و شلتوس

 من و هللا یسح ها رارواک هع رزوا اقشا ۰ مەل ربا

 ۰یدیشم رو ینیباوج « لیکولا

 .ادتفاو عسو نوجا نیکست قاداسف هدراتالو لاع

 یماسور كمايف بابرا .یدا رارو هدا فرص یتیرار

 ندبناح ر هدرصم ابسن هللا درع ید و ؟ندف رط 37

 هرم تارا هلرارر بویکروک یتدس۰# رات

 ۱ :یدیا رارویهرب و نوکس

 زویکیا یغیدلا ندهف وک هدهروک دم هنس شالا كلام

 مرا نا هنماق پابوا رضم و هرصضن هل
 هلس هام نقول هدکسلرب یمیه هنرزوا یرهشام
 شح یی راد ساف تاب كیمج هفیلخ ۰ رایدنالب وط هب هن دم

 نوعا یراعاتا همللا لوسر تنسو هللا باتک ندنکیدلیا

 «یدردنوک _هنرنا یصاعلا ن ورع هللا هبعشن ةربغم

 : ريدا درط هدرنسیگیا

 -هطساو ىلع ترعح نوه! ردنوس داف هرات

 دعو یعج هل وا هدعاسم هنراو-مو دن و عدن لس

 لیق اشنم هركصن دةدلراقح هرثط تعج قرەنلوا



 ریعلا تام ۲ ۰ ٍع

 «ردمزالیرایدآتلرلنانل ون 1 » صاعلا نادیعس

 «ردیللرب و هنرلذلافک تح كن ژریما رانو » هب واعم

 ۰۶ مرواوا لیفک ن هاش
 مایق بارا هللاذنا ایاطع و لام » حرم ییان هتلادبع
 ۰« ردیلش وا حالصا و نیکسذ

 «رایدلیا ناب یتیرلیار یمیرره رەد
 رو سقف سا و رد قم اما یو

 لزع اع نالوا یروفنم كسا لهسا هدنلعا دامسف

 بوغار هدنر یل ماع ره هسا لید "بییطت یتیرابلق هليا
 ینو صاعلا نورع نکل ۰یدلیوس « هلا رحم قلخ

 نوجا یسلوا عون« كداسف و نونع بودیشبا كموجع

 .یدلیا ضع ها ترضح ًایفخ یتکیدلیوس
 هنر ول رب ینلا۶# ناقع ترمضح هرکص ندهرک اذم و

 رباد هن رتعچب كنیلاها هدف رط ره نوا دارح و هداما

 هرات الو لاع * یدروب ۱طعا هرم و۴ رھا وا هرللماص

 ۱ بوشلاح هیاطت هد هلا ااطع ی ربلف لو دف هدیرگ دف
2 

 ۰ رلد دلیا تربع RT و نيم ات

 دن راتمضح هغلخ نک ردا تکرح ندهن دم هب واعم

 اس هح را ر لک ۰ روس هل وا تدنما هنلا وحا در ده 9

 هداروا «ردهرزوا تژګک هحددع یلاها ماش .لدیک



 ۳۲۰۳ باد یعکیا

 .ه مصاح لناعع ترصح ak یداددشا ما

 هغلخ - تاکاحمو تاظحالم _ یتداهش هلیس

 یرلهش رش ترس و تفص كملاراشء

 یدادتشا كماق

 شل وا سکعنم هلیمام هتفالخ زکرم هروک ذم لاوحا

 یکجا نیکست هل هلماعم نسح نمدنفا ملح ةفیاخ نکیا

 صالتخالا مات هدننقح ودنک ندنرقد روب مالا

 ییا ن هللادبعو هب واتعم یرلفد روب داقعا هنن راقدلوا

 وره ؛ صمام ن هلادبع “ صاتعلا ن دع سو حرمس

 لتفال خرس » هلا عج هدهندم یتا مضح صا لان

 كقلخ زکسیدقم و قوئوم زکی رب رهو یماههلو ارزو

 بلط هلره ۰ زکسرو هروکیراهلءاعم یراکدزسوک

 یرلبلط یحرب ۰ رارویتسا یتسشوا جورت هنیاراراا
 « زکیلب وسهسیا هد زکم هن زکی رلبآر « رد رال نع كلام

 ۰ رایدروم
 قالاق نادیم هغعشارغوا هرالاح هلو » ماعنا

 ۰« ردولریخ زكا لاغشا هلا دامج قلخ هرزوا



Eê ۲۰۲۱ زا ؟تارم :  

 یکی دما ویک تبعا هدکعا تع نع ه هذ وکق ترا

 ۰ یدلیا تیفک ناب هناغح تر طح و تدوع ههنندم

 زس ساتم كب ندنفرط رر شالا كلام هد ه رص وا

 هد-لاح یغیداوا شاردنوک هبهفیلخ ید بوتکمرب

 ناکسن هل رانتخا میظء اح یرلتیضح مرکآ هةل

 یدبعس و تعفا وم ها رلیلط دل هف وک نوا دا

 بصن یلاو هب هفوک یتیرلتمضح یرعشالایومو |هلبا لع

 خاص و تانیمأت رار هلکنو و ۰ یدیوج لاسرا و

 ۰ یدزاب جد همان رمارب یواح ییهمزال

 قلخ لوصواادعب هه ف وک هنع هللا یضر یسوموا

 ناش* ترضح بوقچ هربنم هلبا مچ هغ ریش دج

 هلکع اتئارق هبطخر راد هن وجو كتعاط هبنع هللایضر

 هد ها رابدلغاط تورسوک تعاطاو اصر یور تعاچ

 ندنغیدل وا ىل زع كدیعس زکلاب یراکدتسا كمایق باب را

 نانو هد صم و هرصب ۰ رایدم هک ندن ریس رکف

 یاد د فخار ولر ولرو وسا یر واهاونم



۳ ۷ 

 نا

 ۳۰۱ باتک یعکیا

 هزگناوست دعس ۰ قدقار ر هدار وا یصاعلا ند دیعس

 ج دلزس ٠ رویشلاح هنلیلقت كنهفیظ و نالوا صصح

 ردیاتسو كشیرق یطارا زکشدل وا تالام هدنس هن اس

 دب زن هدک دلیا ناهذا طیلغت هلراز وس یک « رول و

 5 نوا یدر ۰ رویلک هه وک دیعس » سوق نب

  هنشاب نارغمکبس اطر «یدرماب ود « ردیقو شادقرا
 نا-نلو هدهار یاا هرزوا كگ ھه هفوک هلقعالر وط

 "ه رایدلبا تکرح نوحادر ینیرتضح صاعلا نیدیعس

 هلو ۰ تیعردننع » ندنرفرط ءاراو لوقع باكا

 ندمیمت یداسف نیملسلانب هلتراسح هذیا ع و مشمات

 ید رب E هد ها یدنل وا یدصت هعنم ود «زکیلکح

 هد هف وکه لا ثیرح ن ورع یمیه تال وقع باصصا ندندنکیداک د

 هدنرفق هيس داقو هدشرط ءاشا ییاهها و دز بولاق

 ا ن دس هلت رع دقوم ماد رک قاز
 ۰ رایدل وارظنم هند ورو نوا درد رات رطح

 تاب را هدقدلوا لصاو هاروا هنع هلل یر کهن

 هب ورک ندل ون كلکیدلک ۰ ردقو زجاتحا Su مز » مايو

 یم هلوک رپ دیعس هدنراکدید « ۵ هفاب ر وب یضو-ط

 بوروا یهلوک تشالا تالام ربارب هلیسمالشاب هدر یرلنون
 هدقدال_کا یی راکفا كرایل هفوک دیعس ۰ یدردلوا



TE 

 دیعم «هناح:رذا یسیقن ثعشا مدعم ندندورو لدږعس

 یرفا نبئاس «هنادمهی للا رم «هن ال ویر یسیق

 هلص وم یی دمال نب مہ 79 ۳ یدبحن ثالام :هایمصا

 " هشع "هاب یهعبر ن ناس ؛هب اسرق رق رد یهالادبعن ررج

 رومآن هرح یورعن عاقعقو لماع هناولح یماهن ن

 صاعلان دیعسو نوما لح یر ره بودا

 هف وک كرد یالعما شرحن ورم هدننکرح ندهفوک

 «یدیشلاق یلاخ نداسور یسلاوح

 فیحا را و نعط تاعا نانلو هدنهلع هفیلخ

 E كنه ترمضح هلا راهظا ند راد اف "یطرم

 "یدبا رارب هلرنو د سیفن دزب ۰ریدلیا حورخ
 دعنم هل و هدیلاوح وا زونه قلارا لوا ورع عاقعق

 یمانعم كتکرح ساشاتم وس » هيو ن دز ردنا مای

 بلط ییلرع ك صاعلا ن دیعس» دز هدکدید « ردن

 4 هفوک جد ندفرطر هددسبا یدر و ینباوج « نوګا "

 ه رال هف وک نالو هدصج نوګا یراتعزع تع رس

 :یدردنوک ربح

 عیرس ریس ند صج کالا الام هن رز وا ربح وب

 فرش دهد یو کک هعج كردیک ه هفوک هلا

 نکرولک نداب كناقع ترضح زر » بوروط هدنسویف



 ۱۹۹ تاک یجدکیا

 ۳ هنس) علقو

 عورشاب مارو هدنهلع ره را و یسهجاب هارو

 یسهجغا اره

 بناح هنسو یسهجماب دف نالوا ی رغ *هفدص

 لیقالوب ود یدنلوا كيلمت همكم انب ناورم ندهفیلخ

 منم هناهوفت یک هدنهیلع هفیلخهدو كردانوکت لاقو

 ۰ یدل وا

 ع ورشمان ماق هدنهلع تفالخ

 ربغ تاکرح هرزوا یغیدنل وا نایو رک ذ هد وراقو
a RSو  

 نالوا شلدا .لاسرا هما مودم رضا و دارا رک

  ندنک هرصم ملا رود ییهرصب «یهفوک و كصاخشا

 فیحارا ندا راشاا هدفرط ره كنابسن هال ادیع ید وهد

 یییرهراما فالتخا تهحم تهج یرهداق* تاب رتفمو

 صاعلان دیعس یسیلاو هفوک ندنفیدل وا شم ریس 9

 ندهفوکهرزوا كنا ضرع رایشضمب ًاهافش هنع هللایطر
 زمدنفا هنع هللا یطر قطانهفیلخ ۰یدلیا تع نعه هن دم



 ربعلا تار ۱۹۸

 هلتهح یکیدمهروک هدعماح ید یعوح كمل ندهد دتا

 هب واعم ۰یدریو ینباوج «ردشفلءوس زوس هلبوا ا
 دنتدوع ةه رصب هلفسأت ها رفا یکیدتا فداصت كناذوش
 ا رابتخا هدماش اردک هدمسیا یدر و تصخر

 ۰ یدلیا» تدایع و
 قو ور تاارحا هدرمصم هده صل "هددفوک

 یدوم موقرم زدنا تاعشنا تالاقندا نوکتیالوط

 هل هدن را لا وح هرمصد و دف وک هسلا ات ن هالا دع

 2 دلهره و ندک د رس یداسف ع اعاح هدنملع

 كن هةلخ و شەردوس هنا ۳ ماطر یتس ودنک هرکص

 هنالعا لردا جزم هلا تایر. و تاشرح ینآ ارجا

 دفوک كنهروک ذم تالماعم ۰ یدیشلو هدکعا ماود

 هفرط قرهلاب یک اریلو یتا رثأت وس هدرصموءرصب و
 . یدالشاب هغلجا یروبف داف فرط

 میاقو ضمب

 ندنلاعا هیطالم كردبا ازغهمور دالبهنسو ه واعم

 نیسم نب بیبح یکیدردنوکآرومآمو یءآرلا نصح

 .ردشخا ی هیطالم

 «یدتا تافو هنسو هنعهلایصر دوسا ن دادقم
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 ۱۹۷ باتک یعکیا

 ناسا ند و یموع مایفر هدنهبلع قاب “دول

 كع رشءا مایف وش هک ردشم رو ا هر يطع ۵و رفت

 رفع دنا وا سرد راک هایت غا یال
 هلتروع ر نول وا هیطقم یتدع نابا ی نارج

 یتارج هنع هللا یضر نافع ترضح ندنکیدلیا جا ودزا

 یاس ا تج هه رے هلا برض

 تاذر نیدتمو دهاز هدنما سیفن ماع هدهرصب

 ضصعب همام نا هدنهلع هیلاراشم دهاز نارج هلغل وا

 «یدمهریدشا لوق هد هسا یدلیا یدصت هتاعس هنر

 ن صام NETE هب هلن دم تب واک صا هنو رلطا هرک ص

 سهاع ب والشاب دتامس هن رات رطح هول هدو سرق

 ییزاع هعچس «ییکیدء تا «ییکیدتا یاکنتسا ندح وز

 راد هنلاسرا هماش فام هفیلخ یا نا یتفیدلق
 هب واعم هدکدل ردنوک هماش ندهرصب ماع هاکمرو صا

 .رضاح هن زام هءج و ییکیدتا هدکلر هیس ودنک كرمام

 ین الوط مدار ناتن وس هدنهبلع هلکمر وک یغددل وا

 کیدا جوز » رمام نا هدکدشا قاطنشسا و قیفدت

 منیدل وا طقاس ندنیلوجر و تردق هلبنهج تخ ویش

 كتعاج طعف ۰ مدار اليو تفوره یی زا هعج ۰ ردن وا

 تدامیجمج ندعهاح لوا نده بوروط هدنفص ل وص



 ها یار ۱۹۹

 ا هح دام قمابتچراب ند ززو ب ول وا ر وب هکمنک د

 ا شام طلبد ج و ن ر و و هرورضآا
 ٠ «یدابا تشیعەو

 | هرکصندنوب هدام و هل هج و یعج هنلوا ناب هدنآ

  ییسهبعش هف وک كناداسف ندا روهظ هدنهبلع كن هفیاخ

 أ «ردشملوا ببس هلیکشت
 1 وتاب هد رصب ماع ن هلادبع یسیلاو هرصب

 موسوم هلیمانایس نم هلادبع هرکص هنس چ وا ندنرت

  AFENOجا ۵

 ینکیدلک ه هرصب فطر فورعم ود ءادو-لا ناو

 » نسو نس 2 هلا تلج ی ودر صام نا ندنکیدنشا

 همالسا ۰ عدس رب نداتک لها » هدکدلیا لاوس ويد
» > 

 ۱ هلک وده ههبش ده ص صع ندنلاح وند زوس كن و مام

  یدر ویدا درط یوم ود «نسعح هر وط هدارود

 ۲ دوم -و تک نع ۵ رصد هرکصتو هب هف وک نداروا م وص

 | اذ هصاولدم - زلوا راکهبوت دمت درم زلک هنایا

 || هدنتفص ید هم یس ودنک تەح فالح نکیا یدوم

  یتتا ارجا كن رلتمضحناشیذ*هفیلخ كردا زارا هقلخ

 ۱۳۲ ۱نالعا دك تاز لا تاش رع وفا زا

 | هلتراتسح ده هنادناف تارا ضعب رار هلکنو و
8 
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 ۱۹ ۲ اک یا

 لسع د« ردکجهروشود هعف و هانف رب یزرسهدلحاو لحاع

 ۱ رەد » نسروباپ وس قوح قترا D رال هف وک رارب

 سل ی "هاب ی ک ك: ج رادع بوارڪص هن رز وا

 ۰ یدشیاب هنلایص

 س ندفرطرب *هظفاح ییشاس روط ندفرطرب ندنکید

 یهارو ز ُ فا رو ردا مارلا یت ےد لرصعم هعفادم و در دهد

 ۳ ی کتا راما سش .i ها هف وک

 رایل هف وک هدک دد 4 رار دنا هچ راب هح راب ی رس را هسا وا

 قح هتل هحراب ه هرلم لرد ارم اشیر * زکبقاب هزوس4۵*هر وط هله »

 تقاعتم ید د راو دنل مصاح هک وب ین هدع رەد «شعا

 هرات ر ہے .d4 اخ یاعوف و ر ندنراناب نج رلادبع

 .یدتا اما

 هنا كرصاعلا ی دروس یسمه ھن هللا یّص ر دفیلح

 یر دیک نج رادع هلقمرو رک ار
 صاعل ان دعس هد هسدآ یدلبا عفدندنشاب ین زاد قالط الاب

 هم هفیلخ ها هلع وا برطضع ك ندنراتدوع داران ون

 ن نج رادبع یبه و لا_.رصحما تصحر هلتعحا رم

 تماقا هدصج یس هلج «یدتا لاس را و هداما هاب هاا

 ىس هلماعم و روط یکسا یثات ند هشاس هعف و نچجرادبعو



 دم ۹ E و وک ۰ ےک o هر ی اف ی دف kG DO ST ۳ و ۳
 نوت a AEE FSG EEF روم ير

 OTA ا سا 1
 < و -

TEربعلا تام  

 ۱ هدشدم رسالا كلام ندنراحا »زاید « لدتا هوت
 ۰ یدلبا تدوع هصچ هن هل رما كن هفیلخ و تعء زع

 هلدیدرما هلزوس و البر یسیر ره رابل هف وک یکهدصجب
 ید ندنرالاح هجرتو هیصا یرفدلوا راش راقروق

 ییم هتم هره هنهاس ددې نجرادبع نکیا اد وه ۱

 درسومرک اتاذ كنسودنکو یسهزوک تعالم یور هسیا
 زونه هنلامعتسا لیج- ناسا هلا تب زا ذحا ندراکزور

 روط ر هرابل هفوک یسوا شیامهدیا لاصوفسا تردق

 ندنعیدل وا تحوم ییروصت كمربس وک اهد هل مک

 هدزننش ود یداه » هرکصت دک دنا بلح هن روح ساه

 ۴ تلط یا ها دن ره ی نالوا ول ريخ هزکىلاھاو ۵ رس

 ۱ هعصعص ندرلبلهفوک هدک دید « هاب هداحا هک کیدا

 .یدلیوس« ردق و هدتمارک هدکعا تعاطا کس هدیزس و وک

 ۲ یفداصت ه هار وسح تاوخح و هتعر كنج رادع

 ٠ ۱هد یهدخاوم و جو تولوا بح وم یند> یسکا

 هد ےس هداز اهد 4_سدآ هوره رص ۰ یدروتوک هب وردا

 ۰ یدتا در

 .تعاطا هن اطمش ست هک مر وی رو و « نح رادع

 زکیرالاح و هک کس ۰ زکسک جهدنا ترصعم تاکتراو ۱
1 

۴ 
f» 

| 



 ۱۹۳ باتک یجکیا

 ضعب رده صل وب هعصعص ند را هدک دادا ناس ه راودنک

 تاو زکیراهلما- عم و ۱ ه واعم و ۰ یدتا ضا ّربعا دم ص

 جاقر ۰ یدلبا میش ین ر هدافا هل راز وسیک « ردند زکل وقع

 ۵ دن عشه ندرس» هلا تاج یرا هفوک هد دک نوک

 U زک هسدا نڪا كيك ر یداه ردوا ررمص

 هاب ج هن رلئصح هول هرکص ندک دید« وا

 یغیدلوا ه نایداو لوقع هکر ود اک ص اعا قاطو

 یرادصعم هقشد ندعلا ییلام كقلخ ؛قمراتج هاتف ۰ رازلمب

 ۰ یدزاب توت و هب د« ردو و

 ر ا یرع وط هی هو وک بوەج ندماش رال دو وک

 ی ودح كمع هللا یر دل ولا 5" ذلاخ و یسبلا و صج

 .یدردتا بلح هصج نسيه رابحشالاب

 نج را دبعهدرفدرا و هد روصح كنج رادع ران و

 ردع ص یا۰ قوابح رم هزم یدادف تال آ كناطبشیا»

 را دلو u“ هی , واعم رءدآ نام )مد ید د رو د) وا A ردم مج

 ندا لو یر درم یک کیک هک وس کی یزازوس

 -زوس هل وا هللا و دیر -ص ر ۰ ۳ یلع وا دل ولا نددلاح

 كب دهد 3 د 3 مر اف وا یزکن ونک م درا وها یزکبررل

 یمه هلکعا فوت هدصج ییرودنک ردق هامر و

۱۳ 



 ولا ترم ج ۱۲

 هداروا كن رار مج دروسا هک وس «روهلوا یاتسو

 دهم

 رشا ِ یدزسوک تدشود « زکسروپ ها یدر یلزوس

 رایدلیا و یتج را لز یرلٌشادف را و

 هاب 4هم ؟ ناجا یقعشوق ہیک ۰ رک ص ندنو » لیعس

 خرکا علم ی هلماعم وب را ر هلنا جم ود 4 لوح

 :یدلیا تیاکش اربرح هنن راترضح

 هماش كنماعف رو ربشالا كالام هنع هللا یطر هفیلخ

 ند دیعس نو رادیعب

 ۳" رالاسرا4 هس دم هدلاح یراق دل وا هبنتم بولفایهن راح ال صا

 تاب و شالا كالام هاکم ر و ها هب هب واعم لاو ماش راد

 لادن و حت هدماش و هصاملا

 یشادنرف ؛ناح وص نب دز *دانز نب لیک «ینادم# سیف نب

 ندهفوکءاوکلا نبا *یعازلخا قخا نبورع “دعا نبت ورع
 «رایدل ریبن وک ماش

 42» رح هدن رعج. مایا زارب هب وا بعم هد رال وص و دک

 هدنفج شرف نالوا یرلتفارمش بیس هد لاح یرافدل وا

 هلتروص نهج «یتفیدلوا بمانم قفل وب هدهلماعم زساوب

E 
NHS Ei 

7 ۹ 



 ۱۹ ۰ باک یصلیا

 قد رک سع كنراق هنا هبراحم قالتلاب هدندودخ ناسارخ و

 سک نم رب هلا لن نکیا یتسیلا و ناسارخ مدقم ندهعق و

 هن هنرزوا تیرفظوش ۰ یدبا شفلوا نییغت متیهلا ن
 ۰ یدال وا اھا ه دنس ه دهع یکلیلاو 85 ت

 د وعسه. ڻ د هللا دبع و تلطإإد: ع ند : نیایع ىلا ک

 1 یمراف نامل و ىزا لا رذواو فوع نب نڪ رادبع و

IE 
 3 نضصعب یراشتیاو روهظ ف اعم

 یراشتنا روهظ بت

 دف کری اخ فرط ه2 ای ر تالا ر درعس

 هف و هکر هر ص نادک دتک تولیروب نبع دنکلاو

 ثللام *ییدا لز و هدا تبحاصم هلکق .هننرابز یفارمشا

 كلام “لزق نب هلع «درا لب د وا «یخرالا تعک قب
 8 رايا راارت هل راز وب جد یا شالا

 لتا (يضارا) نایب وش » درعس هدنیح ام یا

 كن رات رطح یلاعت هللا» شالا ثالام هدک دند « ردن اتسوپ



 . E HEJ i Eی O ٩  e 3 ۳ا )ی رک ۳۳

e اه E E RE TEE KOR AS ےک rd ۶ 7 ِط aOR a 2 
 من مون ار وا ی  2 E 1 2د4 ۳

  E 1ی

 ۵ ۰ ٩ ج : : ۵ ٩ 5

 تا دنا اهآ یو 9 رب یکم ازل

 . یدل وبع وق و دنادش لاتق ءدنرلهنایم نیفرط ۰ رلپدلک
 :نوحا یراف دل وا و فلاغ هدر رهت كم السا لها

 ٠ ءار زل وا لوتتم هلب رشات حالم نیلم ودق هتفو لوا راک

 دېش هعبر ن نجتزلاد دمع هدهيراګڅ وب ن کیا هدن دابفتعا

 :هدنملع مالسا بولیزو یزادافتعا وا لراکرت ندنعبدل وا

 تبالص و تدش"یرلکدربمنوک هده راح «راتدزلتراح

 هژزخدالب یم رب بول وا مهنه یرکسع مالسا هنززوا

 ا یاب هنفرط نایرج:ینهقرفرو
 «رایدنا ربا رب ,هلران وام هللا یضر یراق

 میاقو ضع

 ردا ازغ همور دالب هنسو هب واعف یسلاو ماش

 لاوما یلیخ مالتا لها ؛یدل ورا دف هت زاغو لوبناتسا

 هل رکسسع ه وام داكا نصح مزا هلق رام ورو مانتغا
 ره ِ 1 تا .۰یدنود ۸ واربک

 ی یر رز !نراق هد ادم وق نسب 1

 ٠ |رکسع ردق كيب. قرق ناپ رافرط ناتیسهق و تاره وسیع

 نر لا دبع هلکنا موجه هنسیلاوج نامارخ بوبالپوط
 ماف ۵ هعفادم هليا نیم(, نکم هه رفن كب ترد.مزاج



 ۳۸۹ باتک یمکیا

 كنا ۰ یدبا یبتاک كعبر للا هچ ر یرصب نصح

 هار واهر عن نچ رلادبع ندنقرط صام نو ہرزےف هام

 شک هلا 7 رز چد نچج را دع ید وا نعت لماع

 د زار ععاو هدنسا را نا ود هلا رو ه دنا یسهتدم

 هدنهملع دنع هللا ید ناعع ترصح و نیا هيلع هدیه

 رجان ربا هارکبص قرلاق هدملاوح وا ردو هن روهظ مايو

 هدلاح یدل وا شلعا تدوع ناله الا نیرکتشنلا

 یەک ما مجالا ندایزو حارخاو عفد یربما یلاها

 ۰ رلیدتا باحا ریما هنراودنک

 ۰ رابدلیا تاق و هنس ون هيمان ترا

 عاق و ص ءب یم هباع ك راک ر ۱

 ندعس ینیلاو هفوک هد رحه هنس یک (۳۲)

 رومآمهنناح الصا كتسيلا وحرب یلهابلا ةعی ر ن ناس

 هز وک دم ةہحاب نوعا یمه وا تن واعم ریس لر هلتدا

 ناس *یدر و صا هدد زن نخ را درع نانل و لفلم

 - زاوح نک ردا قیبضن ہرے ا ات یس هذن دم رےلب هل رک سع



۱ ۱ ۸۸ 

 و هوا و دا

 1 ۳ مشاح تو یکی دن تابار ندنامرک مامنا

 هد وراقو یکیدالیا نییعز لماع هناسارخ ییلیسلا د وعسم

 ضقن یدهع ید یسیلاها نامرک .یدیشغ وا رک ذ

 ناحریسهرکص ندک دلیا من ینامرک ةونع هب راح اب هکعا

 یماقاتدم زار هدا روا و ت٤ نع هن رش (نامرک لصا)

 ندرلمح هدکدلیا هج وت هنسهن دم صفق ندناح ریس ۰ یدلیا

 عوقو هبراح هدنرارا لر هلو شراق تیعج یلکل هبلغرب

 نیمزمم ندنکیدلیا ناشیرپ بوزو یسیه عشاح هلقلو
 راددتارارف هناتس» هد رل صعب “هنا 5 یرلیصع) و ه لک

 :یدنا وا طتض ی

 دل زمدنفا هنع هللا یص ررعترمضح ,یکلام ناتسح»

 ندن رلکدلیادهع ضقن هرکصو شل وا مه هدنرلیلاع نامژ

 یدایزن معبر هدک دتک_هناسارخ یرلتمضح صام نا

 هبرخسع وةر عبر ؛یدیشعا رومأم ه ايتسا رارکت

 "هل فلوا زجاع ندتمواقم یلاها لردك هقلاز نصح
 هرکس تص ۰ رلیدلبا لوق یی هطاسعم یک سرف دار

 ۱ | لوح نم رخ دا ورش ؛دورشاب تشور “ج رز 4

 | ۰ يدليا ریو جم ابرج یتسیطعب و امص ییسیضمب
3 



 A باتک 'یصتکیا

 هلع ا هلدع زع اهن رهش دورلا ورم نالوا ش ا ا

 ۰ یدلبا اے دعع هلا ه ۵ چ مه رد كم زولا و

 نال وا ناباع تم ته> a هر راسا "هیات هوو

 زلماک د 9 :e دالر كاتس راش درب رز وا یراذبلغ

 ناعلاط و ناحزوح هد)اح یرافدل وا ش انا لودف ی -ءعاطا

 قاسفت الا هل یراد# 7 ناسا غص یرلبلا وح تاب رافو

 رایدلیا ماف ه هزاع هلفنحا ردبا عج هریثکرک اسع

 ید هر وک دن "یا وح 21 وا م زم هلع زره جاا هد هتساا

 ۱ ۰ یدلدیا ریست و حق "الماک
 هنفالرسا هداناح وف نال وا هم هروک ¥ د زار رمأص یا

 رشد یانو ا قلح هدو ندنغرد] وا قوه"

 ندر واش یلامت ملا رک اش> هل رز واهعظع تیقفوم وش

 ترصح و ح ورح نوګا هرچ ةدلاخ ییدل وا در مارحا

 فّرشا فرط و ۰ یدلبا تع زع 2 رلبلاص درب كن هفرلخ

 ههل. ند سرد 9 یکلب ااو شال و ناسارخ ندیهانیتف را

 ندنلوص و هتسیلاوح نادسراغط سیف قرهلب روي هیجوت
 ردو من اخمس هسا یدر وح زو 9-4 رط هره هرگص

 هاکدتس وک تهلاحت یسیلاها ناییمس نکشل وا رهظم هناح وتف
 «یدرب ویدا ریس و چ هونع هرصاخحاب ید یساروا



 جک و ۱۸۹

 ۳ هرهش ET اطا ناما صام نا دا بلط .ناما

 1 یک اب ید ناب زر لوي دام یعبدل وا ش ا لوخد

 ی چ هود نا تارا و و ایلیا نار یوکس
 لوح اغا تاتسیلاه نواف هلا تاو و
 «یدالق نییعت یلاو هاروا یلسلا مشیهن سوق «ںایدلیا

 هلق وس رکسع,هنرافرط دروباوناسب هرکص ندوب

 یلساعزاحن هللا دبع ۰یدلدا التساو حً اينا وا ص

 تالا دهب :یلاها لک ردنوک هی یس دهد 4ب رس راد ھاتف اود
 هتعاطأ "وری اد لص هد ساروا « رای دلیا نایلسا اول

 ۱ «یدابا لوخد

 هللا لماع نبا یتاب زرہ سوط هدنبیقع تاحوتفو
 هلیتیعم مزاخ ن هللادبع و شعا لوبق یتعا-طا كل رهاک

 یتیدنل وا قوس كرکسع نانلوا قوس هرز وا تاره
 موس ناب زم هدفد) وا غسلاب هاب زره تاره یربخ

 هنناب ها رام نا می ررر مدقم ندنل وص و رکسع

 ضع لبا ع دقت الص یش و و سیغ دانو تاره هلتم زف

 ۱ ردا تعاطا

 ۲ 5ا5 نمیق نت فنحا رومأم هنتاح وف ناتسراخط

 ا كمر و هب زج ج مهرد كس زویح وا هرصاح اب وک

 | كري هدعب و  لیصح ییتعاطا امص كنسلاها هلیطرمش



۶ 1 

۱ 

 هلطاصم ها بط رش كنر و هزح مث زد كَ زوسا و یدایا

۹ 

 ۱۸۰ ۱ باتک یغکیا

 ۰ یدنل وا دفع

 ندنلاعا ر و ا ڈین اع ن هللادیع تقاعت قهطاصم و

 هروک ذم هرس بوردنوک هرسر هلحم مان ماز قاتسر

 اعا رواشاب ه ركصندقدلا هب السا E ونع ساروا

 .یدلب وا مه ین یاو ضعب ندنل

 یودع مونلک ن دوسا هدنسانئا هروک ذع تاحوتف

 هدک دتک هلا هب رکسع وور ۰ یدا روتا هن رافرط قه

 دوسا ۰ یدزسوک دنعت هليا ددس ییراوبف روس یلاها

 هلرحسع زار ندکسلد ناتل وا فداصت هدنراود روس

 دونح باونوط کوا :تاکیلد .نعشد ملک دلی لوو ورا
  یژلنانلو رار هلا د وما نیزسکمر و نادنمهلوخد هه اس

 ی مهدا یشادنرف هدفد) وا دېش دوتا ء رایدتا دره

 ۰ یدلیا حً یجب هلا ددش قییضت و مایق هنتراما

 نیارفسا و تشب ندنلاعا رو اشنهد هرمص و معاع نا

 یواش لرد هزکعم ندک دین انار عا و ات را
 تدع هام رب هسصاحم و تعواقم یلاها هلکعا هصاح

 دعد رره و مشا هعجر برد .رو اش ۰ ی درس ۳3 دادتما

 هت رزوا هیضع تاقییضت ۰ یدیا رک اس ینبزمرب كرف
 هل ط رش تعا لاخ دا هرهشیمالسا .دونجیمدرب .لرلنابز رع
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 3 راد هل روص قیوشتا یینیلاها هرسص) اق
 ۔رهظح هاح وتف .ضصعبوت4 نع دن رف داد هل رکنسع یکتدلبا

 وزمو ناجهاشلا ورم) نا ورم نیفن فنحا ار هل
 نا دبعن دلاتم "هذلب یعونریلا ةرفن بيبح“ (ذورلا
 هرو اشدن هریبه ن سیف “هسوط رچان ریما "هناره ریهز

 و ییباقو ھه رعش و )۳4( یراودنل وا نییعذ

 ید دم و

 ا ر (۳۲۱) وب-شا رماعن هللادبع هیلاراذم

 یمودنک قالعالاب ہد ےب یایفعیان دایز هده ره

 ۔یلسلاد وعن نب عشاحم ءلردیکهنسیلاوح ناک لو

 هناتسه*یدایزن عی رو هنامرک نالوا شا دهع صلی

 نیس دوج هرکنض ندکدریورما هبه رام و نیز لماع

 :یدلیا تعرع هرو اشد هلنا

 ادل وا"شعا نیبعت_هشیطا همدشنعم هددنع نع نح

 نالوا ترابع ندعلو یکیا :هدنسلاوح ناسارخ فنحا

 لخاد, هتعاطا» مرند المص یلا تها كردیک هندناح نیسبط

 لاها ۰ ریدتک هنرزوا ناتسهف ه رکص ندنو ۰ یدل وا

  هذ را هعلق تولوآ توام ۹ ند دا ماف هب هام

 قییضتو هرصاح ییدعلق نماع نیرلادبع ءرايدليا اجلا



 چ اد اک سو اک

l2 

3 

3 
۱ 
23 
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 نییعت لماع یتافلعتم راسو ینو نا نکیشلوا لزان
 قتاوذ ینیدروس تیبص و ییراها لر .ترصخو
 «یدلیا مادحصسا قسافرب یک دلو ها لزرع ندلاسعا

 . زایدتا هلاطا یحد رعث و مد نانا ود

ESا یرخا نا  
 یدالب و ثلاعو بولغم وشراق هند ندهاحم هدننامز رع

 درحدزب نالوا طوبصم ندندناح مالعا لها فرط فرط

 3 شم هرنلا ءاروام « رکص ندا تد وله

 2۰ یدل وا شعا تعاقا هدلح یکیدلیا ها را ثکرت

 نیدشش وا رکن دن وصف

 بدل وا طقاس ندرادتفا ول ردره هلا راشم راد

 هدنس هناح لنګ رکد ر هداروا هلتعزع هوره هدلاح

 دنسابشا و هسللا هك هنس. ی ۶ (۳۱) وبشا تن رب ۸ کیا

 همانا تلود ها ۳ یا راشی کد از
 ۰ هکیلم لوز ال نَه ناک 2۰ یدل وا ضرعنم

 یعزع هناسارخ ماع نا
 ن هللا دبع هل نهج یرلعا دّهع ضقن كتشسرف لها



 ِ ار 2 ۱ ۸ :

 جست کی ان ود یکیا هدود) وا حابص

 هک اشیا رخ هفمالراب راجل هدارد یور تو
 ناسناهدنزو كزکد هکیدنلتدش .ردقل وا برح ۰ یدالشاب

 راناق نالیک ود و هدقلوا بثاق و نايا ېک بابح یر هئج

 یدنا هد روک ینمرقبق راوص ردوا هزکد نک

 هدنتلا ؟ لوک هدنتسوا كفاطرهو طو ص هرو رلتک

 یناکا كرارفو تعحر قرهلوا دوجوم یسایرد ناقرب

 دنرزوا تیروبحم ندا تدشن نده زسناکما و و دوقف

 ۲ ۰ .یدا دوا یراکفا زارتحاو فوځ كندارفا نیفرط
 ١  رایتخا تابثو ربص هدهلاقو هلام فرطره هیلع هان

 بول وا هرزوا ترک یمادهمش مرا لها ٠ رلیدلنا

 ۲ ناطق «یدیا اصحالو دعیال هسا یرالوت هلراموو"
 ۲ ییراغابكسرک۰یدنلهراب ندنرب جافر هدهزاحو ید
 ال یمادعامتولب هلتروف رامور ندا رارف هلا عطق

 زار هردص ندهبلغ دعس ن هلادبع ۰ ردشل وا فاد

 .یدلدا تدوع هدعب و تماقا ةدراوصلا تاذ رب

 هدن تانا ازعو رک: یا ن دن "هم درج دمخ

 هللایص ر نا تری بوشزژو هلا دعس ن هللا دع

 دع ر ترضصح » ہلا یدصت هلاقو لب هدزملع هلع“

 هم رک ادت یرفک و شا رده ید دعس هلا



 ۱۸۱ تاتک یا

 ایا ه ورلع فی رحل اب یهدام و هب اه وهن رلص ربعم ود

 ۰ رده رز وا ج ورم ه> و اخ تعیعح هد هییذا

 ( ۳۱ هنس ) میاقو

 -ارخلمامنا - ییلوتع لدرجدزب - یسازعیرا وص
 یسهعف و ناتسح* E ىس هعقو نامرک ۳۹ یتیم نعهنأبم

 یبهوزغ یراوص

 هدقدل وا رهظم هب هعط تی رفظم هدهیش رفا مالسالها

 و رو ز و لا شا نیطدطسف یرو-طاربما مور

 یییدا وا هرز وا | كل ًارع نوا هراحج بوردلوط
 اع یشلاورصعو ار یرکسق ماش دیدنلآ یر
 یییرگددکبیرلاغ ودم ورو مالسا لردیک ار ه راک دعس ن

 هیژتعسا هن رزوا یساع ود مرلسا راکزور تفو یر د روک

 ا راوضا تاد یماع دیک ا یا
 یا ه- هک وا ۰ یدل وا لصاخ هداوه ۰ راب دنا

 دجحاررص نیلسم ء هرمز نت زمسک عا ضرعت هنر رب اع ود

 ریدلزوک هلرلک اح رلعورو نارف توالحو ریبکت ردق

 .یدل وا لخاد هحابص لذا نالعا



  ۱ RSا ۱

 وغلا )رار لاه هايف یان واش ینیلاو ماش
 یرذایعا قافنا هلآ لقتس ی هد :ودنا راخدا شنولا و

 یتا لیلجرما یرعا ( تیاری شوت هلن میلا باذع
 یرلحامتحا و ییرطعاشتا راتدا لاوما و دون ندنشدلوا

 یییرله ر و هقد ص ھا رەف ییرادوهن نالوا هد-نحراخ

 هدکعا رارضا هبهواسعم وند «نتشیلشا رسا هراتیکنژ

 هرکصادکد رب و یتاکز كندوقتو لاوماقلخ» ه واععو

 یییاوح « نمهنل وا e زکیر و هقدص هنارتف.

 .یدا که و و
 دلا عین زا تاویتکا نیا یا ها "ارد وبا

 لاسرا ه هندم هدکدتا ضم هاشم تربضح هب واعم

 ترحم لوص ولادع 4 هندما رذ وا « ید ر ورا نوا

 هرکص ندکدلبا ضاّربعا هدننالماعم ضعي هدکناتغع

 .هکتفون) نمدنفا سو هیلع لا یلتص مرک | لودسر»

 یدنآ شرب و ما 6 ود (ههروط هد هاب دم شنا هل اکران

 «دنیک هب هذب ر درو" ندا ۰ مهروط هداروب قئرا ن

 ۰ یدردن وک 4 هذ رییس ودنکی زلت رطح هول ندنکیهد

 هلن رابز ین هرهط» هص ور توو و ت رک واد ۳

 ۰ یدزردتا تد وع هةر ا 9 - رب قا اش عقد

 ردوا ۳9 ةت طا ال : واعم نا عع تره

۱ 
/ 

۱ 
۱ 



 N اک

 الا راشم ہ ندکدنا ررقت هدناقع ترضح تفالخ

 ندنفالخ تیادب «یدنل وا اطعا هناقع ترضح ندنناح

 .نیمرکم نیش نیه برش تیام نانلوا یطسست ور

 هلا Eg ج ی ید نا ترضح یک یناریصح

 : « یدا روپهدنا ےتع

 . یرلتمضح هقلخ هدو رجه هنس ی٠ لوبا

 ۱ هينا سدرا رد حقا وهدندعب لنعیکیاكنهرونم"هندمنوکرب

 تو نک رراتح بوقاط هنغمراب یروک ذم فی اح

 ۱ روماج و وص یهدنجما كنوبق «یدروشود هوو ندنلا

 یتیدنل وا یرص و تا ماع انتعالابو تدل وا زا كم

 ۱ 6 یدم هنل و هدلاح

 هد و ا و هعطق وا ه راتیصح هلا راشم هفیلخ

 ِ كيج هدد-سیا یدر دتا كجو لاسعا ماخر زر رکود

 «هدسساب هاوفا  هلدهج یخ هی هدا لوبو تبسانم هلا دیلقت

 ون وما هرادا رکصن دلوبو لصامت وکتفک ولزدا ورد

 ۱ .«یدلوا لئاز طابضنا

 لاسر هذب ر دكرذ وا
 هنع هللا یر یرامع نا ندمارک باعصا داهز

 ا ص وصح نصعإ هلرتهج یر هما توع ۰ یدآ ه داش



 دز و او نیک ءا اوفا هاش وا تابع
 ز اوا یارحا هاتفالخ ا یارزوا نالوا

 ,E یط ر کف یا ترضحت یعج كفمز فوععم

 خاسنتسا هدننامز - ناغع ترصع هدهسا هدننامز هنع

 داب هلسیناونع ("نآرقلآ عماح ) - ندنکیدلدا رشنو

 و وا

 ا اا رف تای ںیم ماخ

 ساعت دنا مالسلاو ةواصلا هرلع نیلسرلا لس

 زد وتکم -یواح وغدا هعالسا نید = هک و لم نالو

 داتوم ا عسا ر#* كوالا سد تقو یعیدرو» نیل شد

 ظروف وب - هرز وا یدل روک دوا مس A ندنعدل وا

 ETTI TTTATY rT ییا راشم ریدتا كح فد رش

 ڙوک ڏم فدرش ماح ر 8 ت روح لاتمتا

 هرکبینا تّرضح ندنفرط اع هللا یّطر شاع ترمضح

 کاو نکا لاقسا هرع ترصخ ید ندا بواتر و

 هذکقنا تخت دنا لا مظفم ماخ یبهش رش بیتاکم کوټ

 قفلوا شست < ترشا رول وا دل مکر ه هدک دانا

 "تودا لست هب مع هالا یر هرصفخ داعم اخ هرز وا



 ۱۷۷ بانک یچکیا

 رارکت و نت یرلفلاحس وج رک هرکص ندفدجا

 ۰ رلیدلیا ریه" یناجرج

 : هش رش ن مو صا

 نب دادق» ماش لها هدنج رام ضعب كعرک نآرف
 ندا هللا یضر یرعغالا یسوعوا قارعلها و دوسا

 وا رايدر وک فالتخا ود «كدتا ذخا هلهح وو»

 ه دن رثتف راح نأمز دل نمدنفا دنع هللا یر قندصلا رگ

 یرلهمّتحب درک كمع هلا یضررع تر پولیزاب
 كن راتربضح ام هللا ىر هصفح ندنینمّوم تاهما

 یرابآر كمارک باعا فر رژ فم نالوا ظ وفجم هدنناب

 تبا ن دز: قرهبنل وا باج هما كناحم ترضح و

 ترا انب نچبرا دم «یصاعلا نب دیعس « رب زن هللا دبع

 ددع یا مارک ِتاوذ ریاپس هلنارضح منع هللا یر

 ههم رکم وکم یس دھر داكا خاسذتسیا فررش بم

 .ردن وک ههرصڊ یرب "هماش یرب «هبهفوک یر ؟هنع یرب

 یلصا قرهنل وا ظفح هدورونم هن دم و درب همد ۳ یٍی)

 ندود-:) وا در هب اه هللا یطر هصعح ترصح هی

 كن هم ارف رق فدا نالوا هدب دی كنو بنو a رکص

 نددورهص رر یرایصء) و ندهرویس مایا رر یصمب

۱۳ 



 ربغلا ا ۱۷۹

 E ید تاوذ ضع ندمارک باعصا هدک د ټیک

 ؛صاعلا نی ورع:نا؛رع نا ؛سابع نا «نینسح هکرد

 قارضح  ےھنع ہللا یضر یاما ةفذح ؛ییزلا نیا

 ۰ ررد د ودعم ندرلنا

 هدعإ و ناسارخ توفح ندهرصب نک دز دهاخ

 «رلیدتا لوز هرواشد

 ا وم كالاها هدقدلوا لصاو هسهوق. دیعیس

 ه-سیمط غقاو هدایرد لحاس هدعب «یدلدا مص دقع

 یلتدش هلوا و.« رایدلیا ماف هررح یلاها هدکدلدیک

 روبج هنسادا فوځ ةولص نیلسم هکر ادریس وک تم واعم

 تلوص نانل وا 4 ارا ندنرافرط.ن دهاحم ارخ و. رابدل وا

 پول وا بولغم هل یمامت موقع یلاها هترز وا هدیدش

 یفجهیم هنلوا داة هنرادهع هدهیسبا رلیدتا نایلسا

 دل رهبلر و ناما هنبسد رب ج هلغل وا تباث رخّومو مدقم

 2(لاظ حاح) ورع ن فسو ۰یدنل وا مادعا یسه

 .زدشل وا لوتفم هد هراب وش مکا ن دم .یدو

 شا هت تی و 4 هفوک دیعس هدندیفع تیرفظم و

 ناحرح هرکص ندکدتا تدوع هارب سام نا نالوا

 یربخ یرلکدلیا دس یرلل و و .دهع ضقت یسلامها

 یرالو رکسع .نانلوا قوس هلشافر هبینق ۰,یدشنلا



 ۱۷۰ باتک یصکیا

 هدو هد هب رعگ 7۹ یی (۳۰) وسا ۰ یدیشلروب

 وچ تنش ديل ود ص رب كرادا روهظ رلیکشلم

 ق بارش هلدساود» یهیرب رطید ۰ مدروک" ییکیدلیا

 للا یضر نا ترضح هلکلیوس « مدروک ییکیدلیا

 برش هک احلا دعب هللا بلج 4 هندم و لزع یدیل و هنع

 :ییسدماقا عرش دح هدنتح ندنفدل وا تباث يکيدليا رج

 هلدیل و هه هل یس و یلع«تّردضح* *یدرون ها
 تن تلخ الا ناد هسا وزا ۰ ینفخ یودلتعایا
 ا الا یی شدیم لا ترت چک وک یا

 "نا دیمعس هنکلیلاو هفوک هلتهج یلزع كدیلو

 هدفدراو ههفوک تولوا شوم طنز هت هوا یّضر صاعلا

 رم" رد شع ا زیا هرم قسف رانا كعتساف دلود

 ۰ ریداقب یرشم هاکع د < مگ هن رز وا هک دغاقب

 ا نر
 الخ نامز لمدنفا هنع هللا یر رع تّرضح

 هن رزوا هزج لردنک هناسربط نرعم ن دوس هدنراتف

 هرکص دموقرم *یلاها ۰یدیشعا هطاصم دقع هلبا یلاها
 «راددلیا نایصع نالعا هللا دهع ضن

 دنرزوا ناتسربط هلرکسع هنمو صاعلا ن دیس



 ی ۱ ۱۷

 تعكر ترد نوجما هلازا ییرلمهوت هدکر لنا ۰مدنشیا

 ٠ یرتضح فوع نب نجرلادسیع ۰ رایدرویپ « مدلق
 22 مهروک یشر قجەنلوا دع كس و لبلد هدزوسو»

 كکیدد زاو کلم ندا مدل وا ند کم لها فک

 بورا یک هد هکم ۱ رز رداد عو ید

 ندغلاط لها مد نس و ۰ نس رداق هکمروت وک 4 ۵ دادم

 قانوف وا هدنسا را كد اط هلا یمارو هره ؛نشلکد

 یادا هدار و هدک درک هعح رش ترصح ۰ را و هايم

 مالس هدنی روع و یکبا هلا سرو نک ردا ة ول ص

 مد ۱ اباطخ هرانا-نل و هرز وا تدا راز هل. سم رب و

 ود » یدا رارروب (زرفس لهاز ز رکا ماعا یزکزاغ

 N ضازنعا

 هصارعا نا كل هدنملع ناعع ترمصح

 .ردهدامو هدیسدرب كداوم یرافدلا

 فحاسصم سا یسازغ ناتسربط - یلزعندهفوکلدیل و
 هو هری یاب وتوو برا سس

 یلاسرا ه هدر

 ىلزع ندهفوک كدىلو

 . نیمت هنکلیلاو هفوک مدقم هنس شب هبقع نب دیلو



۱ 

 ۱۷۳ باتک یصکیا

 عسو شرا یللا رو ید رع و شهلا زو لوط هدا

 دن یر وږ یک یدل وا هدنامز رع ترضح «یدلیا

 ۰ ىدنلو اجزا هرز وا قلوا درع قلا

 4:2 ع هه رش ی هنس و ی رات رطح نارد “دل

 و دیا تا ا: ا تاشماک رضف هلرک

 هک زترد هدب ردع نج هه رش ۳ مهسع هالا یّط ر نکس

 ترصح N رے هدانمی هص و رو٥ تا ولص یواخ

 عوفو صاّرعا لیح و یش ندنسعا ماعا لا

 ی دی رار طخ هلأ راشم هفیلح ور ندنفالخ تیادب ت ول و

 و رسصق ذة ص ورە تاولص و تع ع هح هنسره

 هل وا بعمل هنسعا ماعا هدنفالخ هنتس یکتا وبا

 هدناک وب 2 هب هول یر مصح ی وع ند نج رادبع

 < کد زام رار ا نیم و رو وج

 توا 0۰ نام تراهح اوس 4 نسرو 5

 ددا ۰ مدت داتا لها هد هکم ند طف ۰ ردهلب وا 3

 زاغ ہهلزوح وب ۵ساعت نک صو صالا ىلع هردراو مکلم

 هنس نک ۰ یدنا ناجا مهو ن لها ود ردتعکر یکیا

 ییزاکدتا داحضالیلد کو یعیداف زام تعک ر یکیا ےہ
  = ۰ أ
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 تار ۱ 9 ۱۷۴ ۱

 زرا هب ریو 3 راک ر طصا هرکص ندکدشا

 کو و ی انقت المان رک دیک

 هلا هلق خدة احا هدہسار وا هلهح وت هروح دنن دم

 شرع هاربک تفالخ هاکراب یتالیصفت كن رغظم و طبض

 ۰ یدنل وا

 قرکتشالا نابح ند م ره e مر Y1 “واخ

 ند تا دار ند تیر > ؛ىد.ولا نابح ند مه و

 كنسلاوح ناھا رح كتاود مان یمیحکا ناجر ؛دشاو

 قودس ههنا رر هلتعاجر ید و ره رب نهج وش صا

 ةردشمل وا

 -ةرف ند تيبح «هن ورم سیف نب فذحا هدهرصو

 نبربما ها ره ربهز ند هللا دع ن دلاخ ؛ ریل یعو ربلا

 ۰ریدنل وا نییعت هرواشدن ةريبه نب سیف "هسوطرجا

 میاقو ضمب
 لر ۶ هنس ون موها هنع هالا یر ناعح ترسصح

 ۱ ۳ شا نح ۰ یدلنا ه والع ر ع ضصعب 4 یوب فد رم

 دا نطب حیرک
 شوعنم هلن | لقت

 راکر دو ا هلرشاط

 وش روک ذ.فیرش دج“ ه ردشغل وا عضو هلنوشروق



 ۱۷۱ ۱ باتک یصکیا

 ند رب رومام ها سارح هس رب هلا لق هس راق ی م

 -رجا نب ریما هناسارخ لحه* ندربع بونل وا بصن ناک

 2ر كل ر هلی دنا لزع جد لیهس نب یدعو یرکشیلا

 یسلا و نات.سم* یک یییدنل وا نیسیعت ورع ند مصاع

  هنکلیلا و نات” لیدنلاب ید دلا ربع نب هللادبع

 «یدنلف نیبعت یجرلا لیلا نن نارع

 یرلدهعع ضق كسرف لها

 تابع ها دهع یی مدعززک دمو یمولاها نمر
 هد ری | باب یک اس ند هللا دبع ۰ اب دلیا

 اسم مالساو نوت موقت کد و

 ۰ یدل وآ مزنم
 ییسلاهاهرمصب ہدقدل وا غلاب هرماع نب هللادیع ربخ و

 تعزع هسرف دالب بوبالپوط هلی ر وص ماعریف قیوشنلاب
 مالا ۰ یدلیا برفت هناصع تیعج یهد رتطصا و

 هنحانح لوص و یلسالا هز روا هنحانج عاص كم ودرا

 نیصطانب نارع هنرازز وا رایراوسو راس نب لععم
 نایرج راناق هدهک رعم بوک تتش هلاتق ۰ رایدنا ا

 ییادعادارفا بو زئس وک ر ون د نی دهاح ۰ یدتا

 لا صیدسا ا ارم ی ودز 13 نکس دو لاماب هل امد لوبح



 و یو ی و O e ی ی
 P ERE+ ی را ب 0 e+ N 9 ر e ا 4

 Es A r بن 1 2

 ۱۳۳ آسا
 ا ندناصح,نکروف وا.( مایا ة يبق :ضرالا و تاوعسا
 .. هلتهج یکیدلیا تئارق وید ( نیس نیتسق) بورشاش
 لا مصا ) ندننایم تعاج یسیرب ندنسهلببق نزامنا

 وقف وا هبط و لوزا ندربنم سهاعناا هک وس ( ربمالا

 هب | رس و ندق د:15 ی زامن هعجب .یدناماهنلادر هش ییسه

 هلرظذ فرص ندقهوقوا تاذلاب ییهبطخ هرکص ندندوع

 ندنرفزط ناهاوخ ريخ ضعب یسهردن وف وا هنس هش

 ۔وقوا یسود نک یهبطخ هرکص ندنا هلغغلوا راطخا

 .یدلیا هلاوح هنسهقشب توس

 لیدی یرالماع یهدرللح طو رم ههرصب ماعنا

 هللادیع هات ؛یدعس ن ناغګ ن ريع هناسارخ هلا

 كن رعش الا یهومواو ۰ یدتا نیت قبلا ريع نت

 ییا نت ناو هدنرلفرط نیرح و ناع هنرکسع دوجوم
 نب هللادبع هلفاوا منم هدرك ع یهدنتقافر صاعلا
 ربع *رلیدتک هنن رافرط ناسارخ ناک ند ربع “لاک ربع

 قفوم هحالصا یرارب یفیدصاب قابا نیکد 4 هلاغرف

 ۱ ۰ یدل وا
 . دبع و کم رم ید هللا دمبع لصفم ندآسارح

 ۳ هدلا- یتیدلوا ولف نییعت احرك سیبع نب نجا
 هلادیبع و ليه نب یدع هنر هلا لع نچرلادیعهرکص



 ۳۹۹ باتک یعکیا

 ۰ یدیشروب هیصوت ییساعا لزع ییاسوموا كتاذ

 تاهوفت نالوبعوف و قالا سس هدنملع ناك ترضخ

 ۰ ردو هدیسدرب كنابسا

 نا هلیلاصفا كنسودنک یرلتمضح یسوعوا

 هرصب هدک دنشنا ییغیدل وآ ر 0 هنکللاوورصت ال ما

 تاداس هعر « یدلوبعوقو لاصقتا 1 » هتسلاها
 فطل هدزکیرفح .رویلک ٹاذر رک و منم ند شرق

 نا عقاول ای «یدلیوس « ردکح > هیعا روصق هدناسحا و

 ۰ یدا فصتم هلا هنسح فاصوا ولردره صام

 هداهج هن رز وا لب اک یلاصفتابدس نده مصب كناس و مو |

 یرلیطعب تقو یرلکداکو ب هرارتاقیلاع "او لاجا نکردیک
 یراندا ضرعت هدنراکدلیا ضرع#ت هرارتاق نوا كع
 هتفالخ هاکراب راب ور ضم ۰ یدا یسەردکود هللا یچشاف

 لزع ییاسوموا یرلتصح هغلخ هدنراکدتا تاک

 ۱ ه رايدر و

 یج رب هرکص ندقدلوا لصاو ههرصب ماعنا
 هغموقوا هبطخ بوقچ هربنم هدمظعا عءاج ینوک هعج

 هدنفطن ندنکیدلبا ابح ندنماحدزا كتعاج هدقدالشاب

 ۔قلخ یذلا ها ) هيلع ءان «یدلوا عقاو صح



 یقرم ندء ور ۳ ° کت ص ۰ یدلاق هدمالتسا ها

E 

 ها هدس رو تدءرب 2 ساق ی

 ودا رع وا هليل کنت 4 . راناصروف نکا هم را سا نفس

 هلع هددت و ۰ ید ویع و و 4 رڪ * راح ردو ىلا

 د یهللادبع در هلبا موش رم و کا هدا ا

 ) هنر كهللادبع بولو تاج یراړک مالسا ۰ ریدلیا
 نعت هتتراما هیمالسا نافس یدزالا ف وع ن نایفس

 ۱ كرم ور هن راح اب اردک هلرکسع هرلا راشم و ۰ یدنل وا ِ

 ا ۰ یدردل وا عوج 1

 | 1 ضقت كسرف لها - یالیلاو هّصب "ل رهام نا

 ۱ اتو شعب - یژده#
f 

 ینییمت هننکلیلاو هرصب كرماع نا
 یران ر صح :al هللا یر هول هدهروک دم < دا

 ِ ۰ رايدر و نییعل ی ماع ن هللا دبع یرلهداز هلاح دن رب هلا

 ترصح ۰ یدبا هدنشاب کیف زوده هد رات وا صاع نا

 3 قجهلوا هول هرکص اه هنع ززرا یصر رج



 ٠ باتک یضگیا ۱2۷

 اک هر راییمبت هات الی یادم یی
 ث رطح و E حاطا هن نوجا یمرو تمسخر

 رخ ان وک رب هم السا لها قح هنلو هدنسازع زکد ,ناغع

 ےکرھ هلبا لر هنراراستخا و ع وط یدنک بوی وا

 ۰یدرب و سا نوجا قوس هسا رّسوک تبغر ًاعوط
 ؛رذوا هکریدنلو هدازغوش تعاجر ندمارک باصصا

 هج وزو تماصلان ةدابع “سوا ن دادم "ءادردلا وا

 .راپدنا هلی. هلتعاج وش نا تب مارح ما یس

 ارد نالوا رکد سوق ن هللا دبع قلیح كن هرازف یی

 ۰ ید وا نیعت ریما هن رارز وا ندهاحم كج هدیک سا رم

 كن هفیلخ ۰ رلیدلحا یرضوط هس رق بواد هریک یسیه

 ید دعس ن هلادبع یسیلا و مصم هن رزوامما یکدرب و

 اف ود یکیا بواک هریک ندرص» نوا تن وأعم

 ندنراقدلاق زحام ندتمواعم یسلاها سرق ۰ یدشلرپ

 مور كمالسا لهاو كءر و هب زج راند كيد یونس

 “كما تنواعم هرلمور هدنعوقو یرلهب راحت ار هات ود

 7 واوا کال هتن ا یا رو
 ۰ یدنلوادقع هطاصم هلا

 بوشود هدکدن هلاوړح بوقج ندیک مارح ما

 شەر وریخربتیب ترسضح یی هعقوو ۰ یدسلوا توف

 «یدلیاروهظ هلا یبع ندنغیدل وا



۱ r e 3 ۱۹ 

 ا و و مع ی ضاع ی ست و نکیا

 یکجا ےدخ نب دیعس نانلواقالقسا ءرکص .یدیشعا

 رک ترصح ندنکیدلبا تاف و ۵ یخ ره دارو ما ریس

 دعس نربع هنر ندنرفرط نمدنفا هنع هللایضر

 توو ناس نیا ی دی رب و شلرود نجعل یراتصن الا ۱

 یشادنرف الو قشمد نالوا لود ندنسهدهع ه دو دز وا

 - وهدهع لب هالا ی طر هب واعم تولیروت درج و ه هب واعم

 FEE عاق ایرات ال و ند را هدهش و قسمد مه ۵ بدین ۱

 كنة وام هدنناف و مدا درع هالا یر رگ

 قشهد هرزوا یعیدنل وا رک ذ رالحم نالوا مدنسهدهع

 نرسنقو صج هدنلاح یعیدل وا ترابع ندندرا و

 یسلاو نیطساف هرکص و اهوا رڳ یسالاو یرات الو

 نادن رهدهع تنسکنا دلکعا تاف و رهتلع 5 نح رادبع

 ندنرافرط هنع هالا یصر ناعم ترصح هدرات الو لص

 ۰ یدلروب هبح و دانە ده ع واعم

 وا٠ هدننامژ ة5 اأ یصر رج تروح

 نوا حاطالاب ییسا زع اب رد هد)اح ییید) وا ه له چب

 شم 91 ییغیدل وا قلتواب ا هد هح رد ا

 «یدیشهالر و تصح ر ندتف راح فرط هد ےس |



 ۱۲۰ تاک یعکیا

 رادعم یکیدعا | دا 3 ارظن هزعردل وا ش 6k ۳ لع و

 درل قو رد رە ن 2 سجا نجت وبتسا كرر 92 همللادبع

 هدف دن هم ود ص نبح رو ندن راک ذاىا ۳ و هک ود

 هللا یضر ناف ترضح هرکص ندنصف كن هی رفا

 ن عفا 11 هللادیع هلا نیصطا ۷ عقاب نا وادع منع

 هتم زع دن سلا وح سا دا هرز وا كل ءا ازع یسعلادیع

 یلدا حب هل ردنک هل رلیک الا راشم ۰ ید روت رومأم

 ۰ رایدما 2ا

 عیاقو صع

 یسیلاها رضطصا نانلوا حخف هدننامز رع ترضح ۱

 صاعلایان ناعع ندنرکدلیا نایصع هللا دهع ضقت

 "یلاها | هب راسماب "لردیک ن د ده ات ج نانل وا ق ی وس هل راما

 ؛یدلیا مجف 3 یر ییطصا و هلو هن ۵ وو ر

 هد دم و5 ره هنس هاکعا نایصع ید یسلاهان تلف

 . یدتا لک

 (۷۸ هنس) میاق و

 سی رق ح

 هدراصضتحا تلاح هنغ هالا یضر حارطان ةدیبع وبا



TOS N 

 هدهحرااروا و هب هذ هدنزرفع یک تد رفظمآ

 هدیساروا .یدلردنوک رکسع هچیالانصح مانتغالادعب

 دیش رفا “لاها هرکص ندکدلدنا ج هلا ناما و هر صاح

 كي زویش نویلم یکیا ندنرقدل وا بلاط ه هام

 یرلتمضح رب زنا و .یدنل وا هداصم دعع هن رزوا راند

 .یدنلق لاسرا هتفالخ هاکراب لبا همان

 سجا كعءانف قجهلوا لصاح ندنسازغ هیشرفا

 .یدا دوعوم هدعس ن هللا دبع ندنفرلخ فرط یا

ESو ِ تن ۰ ۰ 4 2 ۰ ۰  
liك رو ەى چہ رادقم ا ههر وم» 0 له 8  

 تد وعص نان روک هدنلمن كنوب تورا وا ر دعن توق راند

 ناو م دلا لدب رادقم لوا یروک ذم شخ هنزرزوا

 ادقن یس هد ایز ندراند كس زو تردو | رشا کلان

 هرز وا كم ر و هد هرون ةن ده قعهیه ه رک صن دک دنا ادا

 فرط قرەلوا ا هدزم قود هيف ۰ یدلیا تمص
 یرات طح هةلخ و یعیدن) وا ناسحا هنس ودنک ندتفالخ

 تدل وا هداموب یجدیبس ر كتاضاربعا ندیا نوکت هدنتح
 توی وا هل و لاج تعمهح هد هبداروک ذم هد را راب صد

 یراترمطح رب ز ن هللا دبع مدعم ندنآ ور ییس هدز» جم
 كعانغ قح هلوا لصاح ندنسازغ هیشرفاو شم روتوک

 هدعس ن هللادبع ام دیقم ندنفالخ باا سچ



 ۱۹۲ باتک یعلیا
»“ 

 هدر تد وج وم نواه یودرا هرکص ندنو

 هغرالا هلا نیدهاح تیعج ر یس رنک و یییرامال شاب

 تقو نیزسکعا بالا یهموفرم تیعج قرهنلو
 ن هللادبع یرترضح ریز نیا نسوا رظتنء هتصرف

 ترشابم هبرح نوا یودرا هلکعا بلط نددعتس

 ۱ یراکدلباما ود هلاتف هلت وطس فیس لس هن رکیدکی نفرط و

 هلا ةازغ تیعج یک هدشاب یراتضح ریز نا هدانا

 :یدبا هدفهروط هدفرطر یک ی ریس بویه رک هرج

 نکسد هدک دل رب و ماتخ هنرح تار رو ا یکیا

 یک هدنتفافر ریز نا نکیا هرزوا كا تحا رتسا قرط

 ت ودنا موه ن رزوا نکند یک یتاجما ءارضو دل رکسع

 تولک قانعشاش ندنو یزیهد ٠ ییدالسشاب هن رح ندیخب

 زا هل رلا درص ریکت مارک ةازغ نادنراقدم اروا ه هعقادم

 ت راد دز هه ب واق وص هن را رداح نعد ن اک کچ یاب

 ارس ی و رنو و لوتقم هدموعش و ریجحرح ۰ رایدردل وا

 “یدل و هاما تیم کودک یدل زا ورم
 .نوامه ودا دعس ن هللادبع بقاعتم یتیرفظمو

 مانتغا ۰ :ردشغعا ا داخل اب نهلطیبس تویل ورلیا لا

 جوا هنس واتا ره ا ةازع نداشاو لاوما نانل وا

 .یدلیا تباصا هصح مهرد كب هنسهدایره و كب



Oار هه ی ار  CINK Nو ۳ 5 1 ایم بو  REE eرگ لخ کا 4 نه راحت دو « 
a x A: I, CGE 0 3۹ و  

EO ONE GE YE ۴ 1 

 ۱ فست 0 1۲

 ٍ ۳ دونج هدنف رظ درهک رب و نوک رو تکرح ندهلطیبس هلیس
 «یدلیا برقت دعفوم یعیدال و كالا

 دعس ن هللادیع هدهرص یکیدلیا مایق هب هب راګ نیفرط

 ۲ رج نوا درن ییزج دوخا الا ندا
 ۲ یار هلیسهارا رابکتسا و فنع ریجرج ۰یدردنوک رخ

 ۱ ندهرونم هدم هدک دارا مایف 4 هطاحا یواش ی ود را

 هالا یطر ریز ن هللادع نانل وا قوضه تیم نوا دادما

 .یدل وا لصاو هوا یودرا هنع

 | نیلسم هراس رک اسع یسهقرف كن رات رطح ریز نا :

 هدب رام تاذلابدعس ن هللا دبع ۰ رایدنل رضاح ه رح رار هللا

 قیقح ینببس ریز نا ۰یدلیا تبوبیغ بویلوا رضاح
 ها رردل وا یدعسن هللادږع مک ره ربح رح هدک دایا

 نالعا ییکحهدا موز کا هدنزفو ناسحا نوتلا كب

 هدنرداح و باهذ هفوخ ندنو هللادیع هلتهح شا

 دنا كهالادبع ریز نبا ؛رایدر و یباوج یکدلیا افتخا

 0 هرکصندکد ید » مهروک تاسانم هدزاّرحا وش» تورا و

 هلبزف لربح رج هسا ررد) وا یریجرح مک ره هدف ار

 هل. را هطسأ و هام کج هدنا.اطعا کا نولا كم رار

 بولیا لاحرد دعا و ندنکیدنا نالعا فرط فرط

 تلق ءو ههللادبع هلغل وا لصاو هنعال و كل رج رج

 «یدناپق هن رداچ یدنک ندنسوفروف ریجرج ب واک



 ۱2 ۱ باتک یصکیا

 دنسیلا و رص نوجا ازغ هندالب اش رفا كلذ ىلع ءان

 دم ز ال تاش وشل هد ٥-۸ ز ونه كةم ك ردلبار و تصح ر

 ن لا د,ع هک دشت ا مه ن دهاح یلیخ هدف دن) وا ارح ا

 مع هللا ی ر نیس و روعج ناو رع لاد غ «سابع

 وتس ید هللادع ٰلعوا كصا علا ی وا دارم

 AS ۵ رص کد یی د ونج ۰ راب دنا هد نکا ندهاح

 وع ۰ راب دلیا هج وت هاب رفا راز هللا دعس ن لا د.ع

 هواه یودرا وبشا هدو ۳ 3 یک هددتفافر عقاب ی

 ۰ یدل وا یالم

 هرکصا دق دل وا لصا و  ع سلبا رط نوا ی ود زا

 لک یر ور نرم وک ها هد ص صع) هدىلا وح وا

 رل هب رس فرط فرط و تع زع 4 هه رفا هرکصت دک دشا

 رح رج e هه رفقا ۰ رایت ترشایه هفتعاط

Abتب و صم ندو رط ی ود مور تو وا صخ#رب  

 .یدا یراح یک ردو هصط ندند ودح سادارط و

 هدکلک یرعوط هدالب کد: سر رز نلییلسه کا

 هدب رش هل ع ۸ س نالوا ی بود عاق هدو دا ید رج یراف دل وا

 . یدنل سصاح هن ةعفادم رک ییدلیا عجب

 جوا ی رکی ةسیا یرادقم لرکسع یک هدنیس ود زا مالا

 :هدوج و هوو ریجرج + یدنا هدن رلهدار كيت زد یر کیو
۱۱ 



 ۱ 1 یهلادبع EE ا اوب 6 a یهو

 و هدنيلعا قلاب نو 3 . یسعذ لا و ه رمصعم

 ۰ زدد ودعم ندنابسا .تاه وفت نالوب

 ۱۲۷۷ هنس ۱ | علقو

 : عباق و ضعب -"یشازع سادن ا 0 يسارع 3 روا

 یسازع ۳۹ زا

 ۱ اشرف هرکصتدفدل وا یسلاو صم دعس ن هلادبع

 تصخر ندنرلترمضح هفلخ نوحما كعا ازغ هنسیلاوح

 هدن راتف الخ نام زلزهدنفا هنع هللا ی ط ررع ت رطح ۰ یدتسا

 | ندنفبدلوا شلرو ما راد هندماغ وا زواح هاشررفا

 ود ر نم ر هدناب و هنع هللای ظز ناعع ترطحب

 ۳ ههر وا ها مارک تاغقا ییفی هدد سو تر

 ۲ رعت رطح بول وا یساضتفار كتفوره هدک دلیا ضن

 ٠ تانوفآرظن لوا ندنناباصا:كنک و ؤا رما یهدننامز
 ىە هز واڪ هنن دلت اھ رذا هدنتسهرتض هنمالسا هد رامع

 هم هللا نلع EELS خر دل وا شامل اق جلازمو عنام

 تن وادم هد هک الخس کشر رار هلت ساطعا لما هال و

 : ید) ر .دشل زا رف یش وا ٹدشد 4 هضم



 ۳۰۹ ۱ ` باتک یعلیا ۱

 كرش مرح «یدروب ترشابم ها یمارطادصس و

 هلیرلاص رو ام لزانم صعب نالو هدنراوج و فارطا

 ضعبندل زانم باصصا ۰ یدلربو یراتعف بونلا ندناعصا

  یراهناخ هنرزوا دنعتو درت .یراکدتسوک كصاخعا
 لس هلال ا تیب یرالد راز هلا طض نوګا فرش مرح

 عوقو ندفرط ضعب هرکبص بونلوا سبح یراودنکو
 یرلاهم كنم رال نم هیلحماب یرالبس هليل وق كتعافش نالو

 ِ « ردش وا اطعا هس را ودنک

 یللاو رضم دادمس نا ھا

 یصاعلانرع هنع هللا یطز ناقع ترضح هنسو

 یربیعاضر خا هشرب كرد لزع ندنکلیلا و رصم

 ۰یدلیا نییعت یسسلایا نیدعس نم هلادیع

 فیرع یل »یخ و نکا تاکی وءدن داعسنام ز لا دبع
 هرکص و شل وا یربی+ ترضح بوضعم ندنفیدزاب هلا

 ید هدن وک هکم جن «یدیشعا دادنزا هلا رارف هب هکم

 ٠ روطح هلمتعافش و تلالد كناغع ترضح نكيشفل وأ رده

 ټاذهدهرص یکیدتا لوبق یعالسا رارکت بواک هی وبن

 ندوب روصح یتح بول وا ضبقنم تیاغب یهانیتلاسر
 مدآرب كحهردل وا یو نکرواک همای » هرکص ندقدقح



aاب 1 بلا تار  

 E u ر ورک < لا اف نالعا هلا

 ۴ لاصتسا و لیکن یرلفلاخح و لاعاب ییراتکلم ل اک

 . ینیراقجەلوا لالعمصا رهظم مولا ىلع یلاها ۰ ردشعا

 IYE هلا طور یهدنامز رگ ترصح ندنرافدالک |

 یکل هنس رب و 9 رج مهردكي زوز کش هس روم ۰ رایدلیا زای

 «یدنل وا 7 ا دعع هرز وا كلر و نیسد

 یسازع مود تب هب واعم

 هد دش زواګ هدنسلاوج ماش قافتالاب رلعور هنسو

 قلخ ندفرطر هب واعم یمیلا و ماش ندنرلکدلبا یدصت

 هلتعجا رم هتف الخ بناح ندف رط رب و صدرح ه هعفادمو ان

 هلرفن كب نوا زکس یرلتصح هغیلخ ۰ بودا دادتسا

 سا هدسیل و یسیلا و هفوک نوعا ےس وا دادما هماش

 ۱ = رکسع یلیح هدیلاوح وا جد 4 واعم و لا را قد اش هلا

 | بولیدیکهنرزوا رلورهدکدشارب ودرا-یکیا .یدلیا عج

 1 ۲٩ هنس ۾ میاق و

 ِ هد دګ نب راکر د كف رش مرح هنس وب نایک تروح.



 هل ناف نهی ۰ ۹

 نیطس وتم ضعب هدهمص یغیدنلو هدهناعتسا هدنملع كنا

 "گام و نکبا یلاعینرناش كنسکیا ره و قیرفت ییزاا را

 نزک هفیلخ تیفک ء ریدلتا 2 وت هدینسیکیا یال وط ندنرل

 دوعس نا هدودل وا لاب هع هللا نصر ناك تّرضح

 ییرات رطح ضاق ونان دع ساق الابهدناب روم أم نیت کج

 آن هبعع ن دیلو هنر هلا لزع ندنکدللاو هفوک

 .یدروب نییعد یظیعم

 ن هما ن نا اوکذ تولوا نايا یع”ا كطبعم یا

 4 ا یلع وا ك دع

LT 
  6ردشلوادتع هنسشب یکلیلاو هدهفوک ۰یدبا لم ۰

 نالوا تیم دنناه وفن كقلخ هدنهلع ناك ترصضح

 یراتربضح صاقو نان دعس» هکردون دیس رب دام

 نداروش باعا و هرش "هرنشع و ندهللالوسر تاصعا

 نیت ساف 7 ملا بیا هلا لزع | نده-فوک نکیا

 e .رایدلیا لاقو لبق ود «یدلیا

 یسهعفو ناحسرذا

 رج ترصح ییلاها ناح رذا هد هم و ره 7

 ضعن ی هطاصم و ۶ نال وا دععتد هدننامز هدع هلل یو



 زمعلا تارم و

 | هدیسودنک و شهر و تافلت قوجكی بولوا ناشیرپ و
 1 یس لماع وا كتنسلاها 4 نیا ۰ دعا وا ریل ره

 مده نیرو س كنه ردنکسا صاعلا ن ورع هنرزوا

 .یدانا تعحر هسصع هرکصتدک د ردتا

 2 رع ندەفۆك ك عش

 تاب نانل و هدزسه رادادب كمع هللا ره ردو یا

 ا دوعسنا ۰یدیشعا ضارعتسا ها زا, ندلالا
  iیورو ۰-۷

 ادا و هل را دن ی راد رض صح دواس هک ا ین2ا یرلد

 "$ +۳۲۳9 هروع»
 هع زانم هنر ضعإ هد یتسکیا نوا یکدعهدا

 هللا تروص عفر وشراق دن رکیدکی ۰یدلوبعوف و هاا

 صاقووان ةدنعن ماه هدلاح ی زلف دل وا هدکعا هعزاتم

 ِ زک هع زانم . کم ندللا لوبیسر بابا هد زکیکیا»

 دوعسنا بوردلاق ىلا هاب دح دعس هک دید «رد انج

 « هل وسریخ دععاب » د زف نا «يدتسا عا ام د هدنملع

 كنس مدیا دسآ وا شعاع ا اھا دوج تانح » کوس هلکم د

 یدلب وس «یدبا زا اطخ هکم دنا ردنا امده وکرب هدنکملع

 دوس بوعح هر شط هد»رص و یرلت مصح د و٤ سم نا

 یددعس هدک دليا هتاعتسا ندنریضعپ هدنملع ی رلت مصخ



 ٩ ۵ ۵ باتک یعکیا

 ندناه وفن كعفلخ هدنرفح یرلترضح هلا راشم هقیلخ

 e ۰ ردهداموب ییرب

 ید وا ریس فای زا م دد ود ره “ون هلک ک ناق ن

 تاف و همس و ۱_يع هللا یر نعا ما و لصعلا ما

 ` ءرايدلیا

 ناب رذا - یلنع ندهفوك ك دعت 2 ینایصع كنه ردنکسا

 یسازع مور كتب واعم دن یسهعف و

 یناصع ی هک

 راغ ور كرد "البتسا یه ردنکسا امدقم مالا لها

 هرصش دود ]اق هدنتهزادا ت ڭتەيةالتسا تد وکح

 ریدتافلط ییسعا تزبغ هنعرت كنه ردنکسا هلتعجارخ

 شا یرغوط هرصم هرکصتدقدل وا لنصاو .هنلحاس

 ت وعح و زاق هل رکشع اعلان ور جدا یعدل وا

 دابر .یرکسع .تالب ونه هد + راحو ۰ یدنالشاب هب هب راحت



 و و

 یکدرد_] وا E هللا دہہع ود قم هلا هوا ول وا

 راسو لع ترصحود« را دنا وا لتف تولا لبق »رامدا

 ۱ ارش ا ا باا س

 ۰ رد سه ردتا وفع ندصاصف ئالا دع و

 لزع ندهف وک: كنه رغم

 یلزع ندەفوک كينع هللا یطر صاقو بان دعت
 ینایخ كيس ودنک و ددل وا ندنایاحا لاح و توو

 دف وک هن هلتهح یدل وا لا رب می بج وم یهذخآوم و

 یر 3 ترصح یسهداماو بص هنکلیلاو شال و

 ٠ یدیشل روس تص و تاف ولا لبق .ندن زلف رط هنع وزرا

 هلا لزع ی هبعش نب ةربغع هنع هللا یضر نامش ثرضح

 ۱ هرایدروم هیجوت هدعس یکلیلا و هف وک

 عناقو مب

 نامز صامعلا یان کج یسیع كتاف ن وم

 لاوحا ضع وشعا.ازمتسا یا یر “لام تاذ هدنداعس

 قرەنلوا قن هلا یهانتلاسر ما « ید. و هد هب م ربع

 اشا هدافنم یعوفرم هدیسیکیا كنامهنع هللا یضر نیش



 \ or باتک یضلیا

 لضف یوا

 ییفالح كمع للا یر نا ترضح

 ré) یخ إیذ ۱۸۳ ها یذ ۲۹ )

 4 23 تاس ناق

 تفالح

 :نافعن نا هرزوا یغیدنلوا رک د هدشاس لصف

 ارحا هه وع تعب دن رات زم ےہ نمدنقا هع دریا يصر

 دهم هلکع | فداصت هرمصع تق و هعیابع ماتخ قرهنل وا

 صضع «ردروم ادا رضع هولبص هژتماما هدف

  ردهدنمرح "هرغ یمهنس (۲) تعب مو هكا ور

 مهرد زو همافا نال وا رادهفیظ و ندلالا تاب

 هن سی ره كقباظو تایصعا هدفنیش ناضمر لبا مص
 دلا یصر نیسنمّوم تاعهماو رر هيمو نرهلوا ه راطفا

 :یدروب صیصح هلصف ره رد. رشیکیا هننامطح نینع
 للتاف رع .ترضح .دیهش *هفیلخ یتهیب ةلنناارجا



  ۱ NERربعلا تار ٠

 ورت ولا هلا هدحا وم یصاعلان ور یسلاو رسصم

 ڪ

 تانا یفیدنل وا ارجا هدا وا هد تازا كهرحم راس

 . ێدەەلب روق ندەذخاؤم هعدعا

 ازو رج برش كنهمهثوا یراپلاع مود رکید
 ءالم ىلع ةدسنقح هرکصندقد) و توش یکیدتا باکترا

 تافوارجالا تخنا هجو او درجا یعرش یازج سانلا
 هدکدید « تیا تجر اکب ایاب» تافولا لبق بودا

 هک مروهدا ارجا یعرش ءازج هدنقح مغوا» قردهالغا

 ۱ « هروب تجرم اکب هدیه کمه یرلتر طح یلاعت ہللا

 ۰ نی
 یسهظفاح یدو ج وم یهدننامز كس لالا تد

 یهدنرزوا نکبا شلو ترک هدهحنرد ح هل وا لکشم

 نایلوا عاورتشءو یتیدل وا همای هد-ذلحرب یعرکی كابل

 ه-جراخروم موجع یکیدعا فرض هل مه ردرب هل حج

 دو در

 رخ ههناوصخ را وزش رام کج دال دهه
 یار اوت اک رت-الاذع *هننم ازت هب ندنکسا و ھم
 "یاشیدهاشداب كن هيس عطر هلو تول وا لصتم هدنه

 هذ رله اخ ندهاح هژلرسهو را نوکره ةهدلاح یرلفد] وا

 «دنع یلاعت هللایضر ۰یدا رروت وک تامزاول



 ۷94 یعنکیا

 نیماهدنکحمدنا اتتا یقوقح هلسام هرزوا یعرشهحو

 7 * یدبا
 4 ههللاد ودح ماقا هدن رّقح و مرج باعا

 "ید زولبهلوا عنام تل زم هلن فرش

 هلع هاوض و هللا غبسا هياازا ثم روفغه ةفلخ

 هنس هل راج هصیصحخ (عالةءول هللا ف فاعال) یرلتز طح

 هنمول كنهسکر مچ هدنرهنالداع تآ ارجا بول وا رهظم

 "یدبا زکاب
 ییدومرب نلغوا كدصاعلان ور یسیلاو سصم

 هن رارهانیتفرلخ هاکراب ندنفرطبورضم نوګا یکیدک ود

 دعر تور وب هک ا هدینشکیا هدو دل وا تیاکش ضع

 یدنک یازج یکیدشا مکخ هدتفح براض توشلا
 . یدزیدتا ارچا هللا. كب وریطم هدنروضح

 نج- رادبع ندا رج ترش هد رو٠ ندنمارک دام

 اث روا كنغانوق یدنک یسیلاو رصع هرغصالا

 ےب نجرادبع » بودیشبا ییکیدتیشا هءاقا یعرشدح

 یازح نکیا د ودعم ندکتسع ر دارفا كنس هد هسیا مع وا

 اتتسالاب هدویغ وا ارجا هدا نانل وااتازاحم هن رهقغب

 هلهجو و هدنعح .مرحر و ارجا هدننورد كخان ود كنس

 ود « نس نکا قربطت هد چ ع ل وقمت توا تیاعر



r \ 0°۱ ربعلا تازه  

 تا ها رترصح ن رونلاید نوع رەد « مدکح لا

 ۱ ۰ یدلیا

 و 2 مدنفا هلع هللا صر قوراقلا رمع

 یرهش رش ربس ضم و تفص و

 نمدنفا تاهولا بر هنع یر تانطا مت قوی ۱

 ن لیفت ن باطلا نب زرع یرلیلاع بس كن راتمضح

 نب یدعنب حارزن طرقنب هللا دبعنب حایرنب یزعلادبع
 یرهد-لاو ۰ ردصفح وا یمهنیک بول وا یؤا ن بعک

 لیو نوزوا یرلهشرش تفص «ردما-شه تن هح

 .هش شیخ ؛ضاب لئام هی نهر یزکب «اضعالابساذتم

Eیدیعو عاص هدنشاب « یدا یا  . 

 ترا يا دلت ادع ويار تمامآ و تناطف و کف

 هدتنسدم یرل هلیلح .تفالخ «ریدنا اتکی هداتقنا و دهز

 هرکسفدنم ودنک هدیلاع ثالسم یرلقدل وا شمروب ذاا

 یدعهلوا ردتعم دقیلخ رب و ین ول

 هب جت ردرب نیلسمشداتعا هدنرایلاع ناشنتلادع ن نامز

 عیضو لا تاذ وب فیرتشو نيعتم لا هک یدیشمراوو
 ندشیشوالئاسوا هتشا قومح ی یاعدا ندهدار . نیکسه



 ۱:۹ باتک یصکیا

 ۰ یدد

 هروک هک رد و دل. یددنک نی 2 ىلع ترصح

 «یدلی وس «مرولب هدا لع

 هام تر طح تور وتل اص لا كسلع ترے ح نج رلادبع

 ۰"یدلبوس « قلاق هغالا:ناغعا ایاطخ

 هو یدروطهدنکو اد كرت با عایق ناقع تربضح

 : كاع ترو یرترمصح نج.را درع

 ك رنضح یا ۇش ییدتا دارا 4 لع ترنطح تولا

 فق یتشا هللا یباوج «مغن» هدکدلیا داريا هدهنافع

 ۵ ندهظم ضا وش ۍهلا» بوردلاق یو ط هرم

 « مدلیا عصو هت هو ر نناعع سزا راو هره هدو

 ترضعت و هدنسابلع هج رد كنم يس ودنکه رکصذدک دید

 هته و تعس هدل امت یعیدل وا عاق هدنعاسا همد وز ناغج

 ن E «یدنل وا رجا یر تو

 اا » هدقدنل وا توس فرلکت هد لع ترصح

 هروک لع یاسصختعم نکدرولم موع یغادل وا قحا تام

 ندتف رخ ما هدلاح ییدل وا دام کد زکلا ها. فح و



RIAربا تار 4 3 ۱  

 نوجا و .مدشّود هلا لڪ گی اوت فا بند

 تا وب هدب رخ یا فو قتحود « زکیدا مدراب اکب

 7 او تر روت یراکفا توک ۰ ىدا وک ما ۱

 داعضا هدنرش ال كنامنع لا یطر نلغ ترو

 كج هدا حج رب هنرکید یسرب بول وا هرزوا یواستو

 ۰ یدم هلوا بای رفظ هرکفرپ یه
 مو لنمدنفا هنع یلاعت هللایطر رع ترضح

 ہدف مش دهم مارک باا یوک یعجوا كشنافو

 دیس هنع هللا یصر "فوع نی نجرلا دبع كردنا عم

 هدنراتابح نامز نمدنفا اسو هیلع نلاعت هللا ىلص نیلسرلا

 یراقدلوا شم روی اطعا هنسودنکو عمل هل رات دامس دب

 یقیدلوا شا دیلقت یل و عضو هنشاب ییدفرش اغ

Nلحو یخ ۰ سال اما « هلبا د وعض هن ی وب رنه  

 یر ES ول ردرف

 ۱ 6 مدعهدیا فداصت هرک هرطفر ج ES ا مک رب هست ورد

 ایام ۸ ل٤ تربضح ٠ رند

 ۰ یدلن وس 1 ىلا هانا یلعا و

 ۰ یدروط هدنک وا كرم هلا ماي ىلع ترے

 هسنلا ىلا كابلع ترا روت ی زلت طح نوک را دّیع

 ترس و دلال یس NY دلا ؟تاتک لعاب 3 تولا



 ۱:۷  باتک یصکیا

 اصاصق كيللاددبع مارک باصصا ضعبو ىلع ت رطح
 ۲ صاعلا نیو رع هد ها رایدلیا ررصا هشمادعا

 ییلغو هدنوک و. ۰ یدل وا لوتقم یماباب نوک یکنود »

 ترضح تفالخ هلکءتسوک تفلاحم ود « ۸ هرد) وا ی

 ییرثرا و كنسادعام ند وا ول وا هدک دلبا ررقت هدناعع

 .ردشمردتاوفع ندصاصف یهللا دبع اضر# اب هلتد

 یروش

 یرلتمصح دیحولا بر هنع یطر دیهش ةف

 عطقنم دیما ندننایح - هرزوا یتيدلوا ناب هدالاب

 هاروش كناذ ییلا نالوا هرشیم "هرشع هيَ هدقدل وا

 سا دارا یا ندا ام

 راط ۰ یدرلشمروب تیص و ییسع اوا تعب اک ۱ هسا

 هدقداوا زا سئایشا هدالعا دلخ هضور یراسدعم حور

 یتفالخ ءابعا یسادعام كنلع ترضح و ناعگ ترمصح

 دی اصن ق وقح ندن اف رط موم هلکم رس وک فاکنتسا ندلمح

 ` هن راس وصت و تیافک فک كن راتربصح فوعن نج زادبع

 : . یدنل وا عیدو

 قید یهیمومع راکفا نامز زارب نجرلا دبع

 هل ٤جا رم هفارشا و راک | توشاض وا لا خرش و



Eربعلاتارم نر ۱  

 را د فاش ي مدقا ناعینام ةا
 ا قدیم اک فیارگ راہ هدا
 هدلاح یدل وا هدنغاح وف

 سم ینا ریغ یسفل مولظ

 موصا و اهلک ةولصلا یصا

 غ راف ندما ود ه ادا یسنداهش نت و هللا رک د بویلد وس

 دیرعف دنس یک (۲۳)و ییا كنتیح ورح نسل وا

 ح ور خر یوک رازاب یکم آ .یمرطد كس هه |یذ

 یراش رشدسج بودا زاورپ هنانج یامسنشلک یراسدقم

 یر هيلع تبص وه رکص ندقدنلق یزام هلا نیمکت 4 لا

 نقدم عقاو هدنن رو یر ترضح لیلح دقم هرز وا

 یو یرلبلاع نس .یدنل وا نفد ه دزل اصتا رک | قددص

 .ردهنس قګ نوایرلنفالخ تدم و چ وا شعلا هحابا ور

 ۰ دنع یلامت هللا ی ط

 لناق بفاسعتم قنافو كن رتمضح روفغم هفیلخ

 یتیانجوا قافت ادب هللا نازم رهو هنشح هل وا وا

 ندننکیدل ری وربخ همللا دبع ندنرلم ودم یکیدتا باکترا
 . هابتشا هدن راتانج «یدلیا مادعا هدینچ وا لردك هل دبع

 .  یالوط ندنسعا یدصت هن رلمادعا توشلا لیفكرلنانل وا



 ۱ ۵ تاتک یعکیا

 قاب هل ادبع اب « هلا تاتطخ هن رتل اع مود ه دور ۳

 نینم وا ربا ا « لا دبع ۰ ردد ر ود ی وده نردلوا ی

 هدکدید « ردهواّولوا یسهلوک كنهبعش نن ةربغم تالاق

 تانج مول وا هک دزردرا « یرلت طح روده فل

 یدلوا هللد 3 نالوا شعا هدحاو "هرم" هح

 نوا نا وا نقد راز هلآ قیدصلارکی یاو کا

 فالتخا هد شرار سان رک | هل ادیعاب ٩ نیر رو رو 5:

 هدهرواشمرکا ۰ الوت هدنف رطتد رک | ن ہرا روک

 ندو رط یعیدنل و كف وء نا نح زلادبع ۵هساا لدنل وت

 هیات هس رداد مک ره ر و ندا ةماح هللا دعای هل را

 دنن زابل اع زوصح راصاا و نرحاهه و ریدر ود » وک

 هللا دہعاب « توان هن رثیلاع م ودحم هرک-ص ندو

 هکرونل واح ر ۰ وق هس وا قا ربط ۰ ردلاق ندو دصاب یاب

 ۰ یدلی وم 4 زود تج ره ګا هد وقاب نیجارلا جرا

 بت ورا توس مکن و یزد امرخ ھن رل رنصح دن لخ

 ماب « تدمط هاکعا ح ورح نیر چکا ریعت هد تسدد

 ۰ یدلیا اما یکازسدیما ود « هلا ادا یکیدهع نینم ؤا <

۱ ۱۰ 



 ربعل تا سم ۰۹

 ورد ز ویلع و نا نده رام *ه سنع هرکرح ندو

 ریسلط « ریدروب تاح ید رت مص منع للا یر دعس

 نا_ےیذ ةفیلخ ۰ یداکد سضاح هدهندم هنع هللایطر

 هند ور و لر رزیلط و اخ ها راشم هلع رزرا یطر

BEا_صو یزکب ما ۵ -سدا رک ۰ زی هاکی نوک چ وا  

 هعشب عشا هسا را ره لزا رک ندکدذ » زکیدا

 ردناررفت هل یر وما یخ تالو یلعا» هلا تاطخ 1

 ناعحای» ۰« نسیلعاعا لتسک هات باقر یھ اھ یب هسا "

 هناقر كح یطءینا ید دے سک داو | یلاو هسا روما

 نولوا یلاو هتسان روما دعسای» ۰ «نسیلماعا لیمح

 هیص و و د « ندلماعا لرمح ا باقر یک راقا هسا

 @ زکیالتا هکعا اکو یزکی ها هر واشلاب ۰ زکشلاق»و

 ۰ ریدر ون هدا را ود

 تاج یت رت سرت ىراصتالا ږیلط وہا هرکص ندن و

 توروط هدنک وا یس وہف ازم قح هل وا هرک 2م دا

 ره و «یدلیا اطعا ید رھا یماعارب ی ەسەك ه و زا

 یرلنسجخ هل تم رح هما رک راصذا سسر رول وا ول ےک

 ج وا هل ماعم هلا وهع نوڪ ا یری و ناسحا ه دن اوج

 هل رلقح ندناق درص هلتهج ی رلفدل وا مالتا دام دل راد ص و

 ۰ یدتا صا یسلر و هل مام



 ۱:۳ ۱ باتک یصکنا

 هولّژلوا نکیا هدقلق زامن هلتماما هیلسم تعاچ كردیک

 بویروب "تغب هلرصخ رب یلشاب یکیا عفا و هدنطس و ییاصذ
 یدلیا حرجو برض ندنرب قلا ییرلتضح هیلاراشم
 هراب یهدننلا یکبوک یددش لاو یسیحرب لراهصرجوب
 هدینرایضعب ندتعاج هما ینیلا ریکبلا ینا نا بیلک« یا

 یرلترمضح مرک اٌهفیلخ هرکص ندکدتارارفهلبا لتف وح رج

 زام هتعاج هلک یش ود ه رب بودا سح ید زکات كحال

 وا هنب رات رطح فوغ ن نج رلادبع سم ر داق

 ہدلاح یراقد لوا شلاق هدر احو رع یرلیلام تاذ

 هل را هلاک داعس هد هقرا هرک ص ندقداق یزام فا

 .یدلروتوک
 نمدنفا نا شیلاع هفیلخ هلتهج یتد-ش كنهعرح

 یتفیدلواقحا كهك هتفالخ ندنراقدل واهدیما ندنراتایح
 ییرافدل وا تما نیما كحارطان ةدبعوا» هعلاطلاب

 یدا هسلوا هدنایح «یدراشهروب ناب ربع ترضح

 ن نجرلادبع هرکتصن دک دید «مدنا ردا یالعسا يا

 كعا قالعسا ییس» هلا باج یهع هللا یر فوع

 یاد دلوبف یرماو» نج.رلا دبع هدک دد «عهدنس وزرا

 « مداد هفیلخ «یدلیوس «نسیمرولیهدا تح اکی

 «یدر و یباوج



 2 یا تار خب

 یدامش هل مدنفا رعترضح

 یار مات وا وا وا یمهلوک كن هبع-2 نت ۵ رم خم

 هلا یطر باطلان ورع ترضح ننمولا ریما نوکرب

 هب هرم نیش ۇملا ريما ان » هلو دا_رصذ هدفاقژ هدا هنع

 بسبسس بس سس

 ۱ هدعهسا عوطعم هجارخ هرزوا كمر و مهردیکیا هدن وک

 هدکدید « رو صا هنلیلقت رد-فوج كب حارخ رادقمو .

 هّول ولوا «یدلیا لاوسود «ردن كتعنص» رع ترضح

 هغلخ هلک دوس « قلبحروع قلشافن تلرکل ود متعنص»
 «ریدروب «ردلکد قوح كحارخ هروک هکتعنص "

 یاد لټ كنهّول و وا یرلت مصح مرکا ه-هیلح

 قوا لاعا هدهندم ندنرافدل وا شعشلا ییکیدلب مای

 ۰ یدتارصا هموفرم ییسعا اشنا ییمرکد لیرب هرزوا

 . هگدنود تالف بایسآ هک هبای نمرکدرب اکس» هولولوپا
 ۱ « هلوا ناتساد هدرلد ردق 4 غ ندفرث یلداوح

 ۱ یفیدا وا هدنتنن دصق ساکت هلوک و ش» هفیلخ هدک دلی وس

 ۱ ۱ .ریدروب «روهدنا اعا

 | مرک !هفیلخ نیلحابص ینوک یهجوا كروک ذعموب
 3 هه رش رح“ نوا یا ی زامن حایص ی راد مدح



 ۱۱ باتک یعکیا

 ۔ لجال هلرما كن رترمصح نینمولاریما یرعشالایسوم

 ردق هد ودح تیام نو IR هل رکسع دادمالا

 مارک ةازُغ ناو رادقم هیلع ا «یدیا رومام هکعک
 هدنسازا ردانمو یربت رېن نکردیک هتفرط زورب هلا

 هدنیفرط هنایم «یدلیافداصت هتمج ر ندنردرک زاوها

 هک راهه ندا کس ناروی یاد لاک
 هه ترصل ندنحوم دونج «یدل وا دیه دانز

 راجود یدارک | رکاضعو مازتلا یتا هدهب راح اداقعا
 «رابدلیا مازہنا

 یرازادتفا كحهدنا زواج قنرا دارك ! یسومونا

 ددزاسایودرا یهدنسلاوح ناهفصا توروک یهدلاق

 هرصاح یدایز نت عسر یردارو تع نع نوجا دادما

 ٠ ىد دشا رومآم دنلالعمضا هلدارک | یغنیدقارب هذنتلا

 یزوریب ید عبر تفو یکیدنود هیهرصب ندناهفصا
 دءانمهف یعانغ سچ ۰یدلنا تدوع لا مانتغو جن

 . ریدتا لاسرا هیهتدم ها

 هدتمدخ دیعم ن دایز ندنفرط یسوعوا هدا و
 هتف رزلخ ءاکر اب ندشاح نصح ن ةبض ود رو هلیاللوف

 همارکسا لداز قیشحصلا دنع ندنهیدل ویع و و تیاکش

 ۰یدنلوادر یتیاکس كنهبض ردا ققح ییلها



 13 الف توفر و لکا فدا هنن انزيم ا

 E ۰ ردلید ن هللا دیع یحاف كنامرک هحصداور ضعد ۰یدلیا

 ۱ 1 EE Ae مدام ندمارک ءارما -. ناتتسح» حج

 ۳ 4 راع دراسرف نال و هدنسرلا وح ناتسح»

 رک اسع ۰ رایدابا نضع هد زز رلثارا هزکص ندک دما

 ۱ ناش "یلاها هدن رافد زا اب همت و مصح اد دش نیس

 زس وک تبعر رویص هرژ وا كمر و حارح ند.صازا

 جو هو

 وا رد PT هلهح ول وا 2 کد

 ىلغتلا و رج ۾ طب ندمالسا 2 نا س نارکم حا

 ن لیهسو قزاح ن تاش هلل وا 7 رز حق ک

SOY PITTI TSE صم ۱۳ بوس ]رب با مکح ید نابتع ن هللادبعن هللادبعو یدع 

 ٩ ا نم هنسلاها نارکم ندنسلاوح دنس هدنرکدنتک

 1 تبرلتصا نیملسم دونح هدهنّسا ید)و عوف و دادما

 -اعمو  یسیلاها نارکم ۰ رلیدلیا ماود.هبرخ هلیسه اوا

 نانرلفرط مالسا دونج بول واناشیزپ هلتع زها یرانو
 «یذلدنا مادعا رانالد روتک هلا و بیععت هجیران وک رامزهنم

 | ۰ یدلدیا چ د نارکم و
 3 یزو اس ف لل نارا ی وادارک

  ههروک دم تالاع هلزکساع ندفرطره. كمارک ءاما

 | و هدانا یراکدریو تدنش هزازراک رازاب ها لوخد



 ۱۳۹ باتک یصکیا

 تئارف هبطح هد رز وا رم هدهر و f يدنا ع

 حفر ود ( لبا ةيراساب ) ندربنم ۰یدبا راروهروب
 ه راع هدروک ذم یارعص یرلبلاع یادص هلعمروب ادص

 راشم ندنعهدل وا لصاو هنععس كنه راس نانل وب هدکعا

 هرادرک و ماود هرح بوئوط یکتا عاط هژرکسع هبلا

 وش هراس ندنفدنل و رهوح تقلا ی ہد دے ج

 ساقلا ندندهاح یکمدنتقافر ینلاسرا ه هفلخ ؛لرهوح
 روک ذمره وج «یدرسوک تقفاوم یسیه هدکدتا

 هداعا بويعا لوبق هغیلخ هد هسا شلردنوک هلا مانغ

 *یدروی ایتسمل وا ممسعت هنیلسم كس هيا بوليتاصو

 نوا
 یدنع نا لیهس ندمالسا ءارما س نامرک ع

 نامتع ی هللادبعن هللادبع ۰یدا رومأم هنصف كنامرک

 نایک وص ندد دا 7 یسیکیا لردیک هلرکسع جد

 مازبنا راچود ًابرح ینییرکسع ناريا عقج هدنسیلاوح

 نکردا رارف یرکسعسرف هنرزوا تعزهو و ۰ رلیدتا
 « ریدردل وا یییرکدربتک هلابوتوط یییرالو مالسا لها

 للا ورعن ربسن ندنسا ما لوق كس رک اسع

 هدفدقیح هلو هلرکسع نوګا طبض یهدلب مان تفربج



 سا ا ۱۳۸

 ۱ E هت 9 هلال لكردیک ۵س راته هرخ ریش درا و ا

 ۰ یدلیا یا ید رهس حو و

 ۱ قلا ص اعلا ییا نناقع . یھف لروحو رح طصا `

 (داباز و ریف) روج یسیلاها هدکدتک هرخ طصا هلرکسع
 هدنع وف و هد راح هلتم زع هروح ید راشماکح هن رو رط

 نوزراک هرکص ندنو ۰ رایدتا لوبق ییهیزج یلاها
 ۰ یدنل وا من یر هد دم ناحدن و و ۱

 هن واه یودرا هلرکسع یرلترضح یرعشالا یسوموپا
 ی رایلاها هلی یرارهشناح زا و زا مشندنکیدلبا قاق

 هاچ هدانا لوا صا علان نایع ۰ رلی دلیا لوبف یه رج

 ندا عم هد هح أت مره> هرکص ندک دلبا مه یتسهدلب

 :یدتا ناشیرپ بوزو ابرح یرسرف
 ینانکلا عنز ن هراس س د کی زاد و ا ا

 ید رارهش درکباراد واسي: لردک هلرکسع هد دم ود ر هنس

 هدا رعص تو الد وط یدار | سرا ۰ یدلیا هرات £

 هدارک | رک اسع ۰ رلب د الشاب هاو لا ندح وم کاک

 زو هرطاحم هد هب رام و 4 .تهح یاق كىيم د ونح ۳ مد

 لاى طر رع ترضح ننمولاریما تقو یکحهسوک

 ه



 ۱۳۷ بانک یکی

 ادا ینیرش مح هنسوب هنع هلایطر رع ترضخ

 ۰ رایدروبب
 هده ر و قم یھ یلدا كنا دهه زاخر ومصعب

 ۰ ردرلشعا نام ,یهیدل وبعوف و

 دال یا یه رک یاهابل تله دن ین نم خیل هه

 ش هنس۱ میاق
۴ "1 

 يوا ووش و ی داش لرع ترص بم تاح وف

 تاحوتف

 نارا تالاع هلرکسع مالسا مارک ءارما حوت 2

 یرا رطح یفانیکبل| من زنم ةيراسو ی رافدلچا هنبراورجما

 یکیدلیا لوخد هیهروک ذم كلام هلبا هی رگتیع *هقرفوپ

 راش وا عم هد: ولا وخ هدلب نالند حو رام تفو

 هاب وط د هننرازز وا رلمتح یسودرا مالسا .«یدیا

 ی رب دارای وک ا راهش یر :هدیما وا تیوقاپ
 قرفتمیرابعج ه دن رک كندا رمح «ییعیدل وا هرز وا لک

 هلا نیلسم د وح د وع سه ن حشاحت هدهسص ون یدل وآ



 ارد N ول ا رق دنلوب ,دنسالا

 8 هتد وع هد ورلا ورم هدعد و ی زار مرد فذحا

 هل و کم یو یتاح و ربح ییسج كب هد وح وم مانع

 ےن نیدهاحانب ییسادعام توردنوک 4 ه روم هدم

 ۰ یدلبا

 ریما هدقدل وا غلاب هب هیلعلا ةف اللا راد تاح وتف رخ

 ی هیطخ وس لیا ج یوع زهدنفا هع ها یر نینم وا

 ۰ رايد روي دار 1

 یر راد جل لس و هک زکنل وا هاک | نیلسم رژ عم یا »

۳5۲۳5۳۳۹ OPT EIT EEE 

NY 13 

  aهلروصرپ كجهرو ررض هعالتسا لها هدر |

 لات هللا ۰ رلزمهلوا تالام هلی هرب شراقرب ندیرلهدلب
 .نک را رس هنن راد الواو هنرارادد و هنرازب رانا ی رات رطح ۱

 رس «رروب رظن هزککجهدا لع هجو یداق ثراو

 یزس ید قحن بانج هکزکیغا لیدبت یزککلمم بشته 
 هعیشب هنززوا تما وش نب ۰ هيا لادا هلبا موقرپ

 مرف روق ندلاح كج هلک ندزگناجیدنک ۰ ةر وق ن دیش «۰

 عیاقو ضمب
 - دزاد هل رکستع كد نوا هنس و هن واع یسلاو قشسد ۲

 تالادبغ بادر لیغواو شا رخ قرهلوا لخادتەم وز ۳
 دلو هدهموقرم هس: ناورف ن انلشدر«  1



 ۱۳۰ باتک یصکیا

 دماکشسا تح هلیساشنا قدنخ رکسع یکیا بولی ردنا

 هدلاح یراقدل وا شل رمضاح هه راح هل ان وکو شهرک"

 جوا ندرلکرت «یدشوا ادشا هرح هلتروص هزرابم
 هدنراکدتآ بلط زرابم ندمالسا لها بولبرا رداهب رفت

 قرهقحوشراق تاذلاب یرلتمطح فنحا مالسارکسع

 .رایدل وا یلوتفم نکردبا هزرابم هلفنحا رر ررب هدنحوا

 یقودعا ندنکیدلبا مّواشت ندهزرابم و لر ناقاح

 زکلاب درج در «یدلکح یرعوط رب تولا یی رک

 هدکدتسا كمک ینوځج هلبانازخ و لا وما یکه دنناب هلغلاق

 یتبقاص كنهلاصح ملا مالسا یتلود ناکرا و فارشا

 *؟دظفاح ندراک ر یک هدنفرط هت وا رهن و یفحهل وا ول ريخ

 دز هد هسا ریدتا راطخا ییفجهبم هلوآ نکع لاوما

 یک هدنناب رار هل. سم رضاح ی بویلک ی

 یسودنک هرکص ندقدلا ندنلا ارج یلئازخ و لاوما

 ها را هلرما ثاکرت ناقاخ هدکدک یرهن . ریدفا رب هنلاح

 نکد هننامز یتفالخ كناغع ترضعح لردك هلع نانل وا

 «یدلیا تماقا هدار وا

 ناکرا كسرف تفاعتم ا ت ,ولیکح درح دز

 ینیئازخ و لاوما یرلفدلوا شعا عزن ندندب فارشاو

 هليا لوب یه زج ع اسالاب بوروتوک هن رات رطح فنحا



 ۰ یسیلاها ناسارخ و رارف هللا روبع ییرهلنوحمج امزهنم

 ۱ ۱ ناق راس و رو اشا هلا ناسارخ ندنکیدلبا ناعتسا

 لخاد هنسهرص هیمالسا تاحوتف اص دالب یهدنراارا

 ۰ یدل وا

 نیبعت یلاو یرءاع نن یعبر هناتسراخط فنحا

 ةع ضع ییفک و تد وع هد ورلا ور هرکصندکدلیا

 رادصا ندنسیلاع بناح ا رک تفالخ هدکدلیا تفالخ

 كدالب کهدنفرط ور كرهن كالیدعت هدماناوج نالیروب

 یسافلوا رواجا هندالب رهنلاءاروام افتک الاب هلبصف

 ۰ یدل رب و یصا

 دعص و تب و نح نڪا هدد ورلا ورم درحدزر

 بولغملراسرفهدلاح یغنیدلواشلتا دادقتسا ندنرارادمکح

 عیاش یربخ یکیدلیا روبع یرهن درج دز و یغنیدل وا

 مايو هتن واعم یسالاها دعص و ناغرف هلا ا ر ناقاح هلع وا

 هناسارخ ربارب هللا كرت ناقاخ درجدزب هيلع ءان ۰ رایدلیا
 رکنی هفوک یک هداروا کک هش رش 2 اهح وتم

 | درحدز «یدلیا تدوع هنا كفنحا نانلو هدد ورا ورم

 | مسجر الیتسالادعب یتیرفرط ناسارخو خب ناقاخ هلبا

 :E هدودل وا غلاب هفنحا ی رح یرلفدلحا هد ورلا ورم ها ود را

 هان عاط ی رک دنسع هفوک و ه صد رفن كم یمرکب



 RY اک کوا

 قرەلردشالرازف دجارک تفالخ یملردلاق ندهط روا

 یقیدنل وا سقت هلن روصت كنسهب ولا اعا نانلوا بانر

(1Y)یدیشق وا ناب هدنسهرمص یعیاقو یمه رع هنس » 

 ود یسیلاوح ناسارخ ندمملاراشم ءارما

 یکی یهرکب وبشا یزاتمضح سیفلان فتح روم

 مان ةاره ند تزف دزلب لردنک هرکس هده رک هنس

 یدبعلا نالف نیراعص هاروا و یدلبا خش اولا یه

 هلتع ع هاها شاو زم هرکصندک دتا قالسا یتا مای

 یقاسح ن ترح هرو اشي یربصتا هللادبع نب فرطم

 ۱ ۱ ۰ ید رد وک هسخ رس

 هدزاح یعیدنل و هداه الا و رم یل ارا وا درج دز

 هکع رد هلناهم و توطس یللاوحوا كمارک ةازغ

 رارف هذولا و ندناهشاشلا ورم هک دنشدا ییراف د الشاب

 نانا 2 راحل و جم یناعهاسشلاو رم فنحا هلک

 : یدلیا نيتعت لماع هاروا ییلهابلا

 هود نانلوا بر ندشاح هف اک ياا یو

 لصاو هتعفوف یرفدنل و كن راترضح فنحا هتدادمإ

 نداعگاشلا و نه نیل اب هم عمید کس هف وک ندنغیدل وا

 بات ر هدب درج در« ید چ هلو اهج وتم هد ورلاو رح
 هذ هسا ی دتا ۍدصت هب رح بواکو ش راق هل رکسع ردا



 2 سلا تام ۱۳۲

 هن ساق ا مور لهجواوا راب ر مش هدفدن) وا ضرع

 «ردشلروب هدیه

 ن یکی ٥ رکص ندفدل وا عراف ندنهق لات هقارم

 هسالفت ن هلت ن بیبحو ه (ناغم ) ناقوم ی

 ر رکید یھب رن نال" «هنلابج نال ییاملاةشذح

 ندکد نا ضرع هتفالخ روضح ییفکلردا رو

 هعبر ن نجرادبع هنر هاکعا اش راد لاح را هرکص

 هللادبع نم ریکب ندمهملاراشم ءارماو .یدلروس نییعت

 ۰ یدل وا قف و هند كناقوم

 نوا ازط جر ندارک تفالخ بناح هدانثا و
 هاب a دکار و ما E ن نج رلا ڊڪ

 یدک هنلتابف رضاب نداروا قرولا هدتفافر یراب رهش و

 ندکدتک و رلبا زار ندن راکدتا رارف یرک رب هدفا

 ۰ رلیدشا تدوع هليا معانغ يرد روت ها رو

 یتاحوتف هراس دال و ناسا رخ

 فرط یراودرا نارا هدنره راج سرف ندا تقیس

 ۰. یعیدلوا نازرک تهگ تهجد رح"در و ناشیرب فرطب

 |  لاخندما ود هکیرص هدنملع مالا ییسلاها سرف هداننا

 : تنه اسا تل ود هل طرص "راکت هب ارا ثالا ع ندنعید) وا



 ۱۳۱ باک یھ کا

 هل طرش كمر و ر هدیقاخیلاوح وا ندنکیدلبا برح

 لوتقم دارک | یلیح ه د هب راحت و ۰ راد أ لوبق یهحاصم

 ناح: رذا هسع ضرعلاید) هتف الح هاکر اب تیفک وشملوا

 .ردرادغل وا نییعتیلا و هلص وم هقرع نب ةمنره و هنتاقمو

 یسوەوا هد ٣۰ وق رم منش ندمهانیتف الخ لا تناح

 ۱ نالیر و تولبروم هداما هه مص یر طح ىرعسالا

 هنس همدقم لر کسع یهدنتفافرو تکرخیرغوط 4۵ هر وک ذم

 یییراععلا درسا نا هحانح عاصیعابرا نت نح رادبع

 هاب ۰ دشا تان ر یهللادبع ن ریکب جزو لوص

 .رضح هنع هللا یطر دفرلخ هرکص ندک دنا تعبسیضوط

 هد دادعدا تن ارس ندهرب زح ین وسم ن تا یرلت

۶ 

 ۰ یدلروب نییعت هلظنح ن دايز هنر ندنکیدلیا رومام

 یکیدلیا برفت هاب دع رک نجرادبع شبا همدعم

 هرباخاب رابرهش نانلو رادمکح هدننسیلا وح باب تقو

 هرز وا كعا تنواعم و تعاطا نر لسم اعاد و ناعتسا

 یراب ره نج-رلادبع « یدتا شاغا ییوفع نده زج

 هقالخ ماکزاب لاد تازو توں وک ا وا



 ۱ ی ۱ ۱۳۰

 لعاد هوا هات راد غ كنز وه زج یههلتج
 دن وعص كن رلعقومیلاها نصح هدرلهعلق نکل -رلیدل وا

 موق یدنتفافر ریکب لردا فاکتسا ندتعاطا ًارورغم

 عوقو ندنفیدل وا یفاک هکمروک یشیا و هسیا هب دیو

 ن لاعمیرلت د صح ناشد هول هرزوا ییعحام نالو

 نوڪ ا یسلردنوک هدادما هریکب هل رکسع زا رب كن هشا رج

 ناف اد هلباریکب و تع نع اس هاکم رب ورا هل رقه ی ےہ

 رایدل وا قفوم هنکق كرل هعلف ضعب مادقالاب هرکصندکدتا

 هناح وتف ندق رطر هددم وف م "یا وح جد دور هی هتع

 . یدیا روهدیا ماود
 ناذتقما ندد لح یدقک دن رط باب هرکصتدن و رک

 هرالح وح هلل واع” ر رار هلبااطعا تصخ ر هفیلخ هدکدلیا

 0 ی روت اطعا هدد صا ین ۓاہعڏ ظواح كن همنع

 ردا زواڪګ هب ورلبا همنع هن رز وا تصح رو ما وس

 هلرکسع نوحما كءا ضرعت مار ىلغوا كدازخرف نكبا
 0 و ن

 تمارم اب رح همنع هد۵ رم ص یییدعح هت روعا لات هر

 ق هام رذا هلء.طس و هد دل وا یوم رابدنهسایردارب

 هرایدشا لوبق یتعاطا الص یمپه كعامن و عالق
 ) كردنک هننرافرط نافماصو روزرهش هرکصتدن و هتع



 زیست ی ا 3

 ۱۳۹ باتک یعکیا

 رکسع هلهح یرافدنهلا رخ زونه ندنعدنلا یرهش ت

 نوا یعر ییرنسا وم یلاها تفویکدلبا بردن 4 ۵ رجس

 وا ۰ یدا راشجا یس وف هعإو هرز وا ق ء راو ه رسسط

 لوحد هر ورعا توشات هر وق ۸ ران هد مه

 نانل و هدملا وح وا هرکض ند و صاعلان ور ۰ رای دلیا

 ه ردشلا هتغاطا اد یدالد و لاق ضعإ

 او ف ا دال و ی

 ندتف زلخ "یلاع فرط ےن كنسرلاوح نا: رذا

 ىلع وا كداز > رو ۰ ید وه یرت : رطح هللا دبع ن ركب

 یردارب لیمو نالوا لو هل راح هبسداق و

 e تع زه وش راق دم راسا ا امدّوم زابدنفسا

 یرلندا فداصت ندرلسرف نالوا شاعاط هور ۵ هوا

 هدلاح یغیدل وا شعا لیکشت ودرارب هدغاط هلا عج هنشاب

 ندننراسا رایدنغسا یدلبا برقت هار وا هلرکسع ریکب

 _ تمدخ ر همالسا لها نوعا یتبهالس كنسفن هرکص

 ی نح كناح؛رذا هلا. مالا یسوزرا كمرتسوک

 هيلع ءان «یدلیا تینونغ زازا یالوط نددهعتوش رکبو

 كن دالب نا: ردا ادعام دی ها تطاس و كل راب دنفسا

۹ 



۱۳۸ 

 . خدمییب نانلوب هدنجما یرکسع كبصاملانم ورم

 لس اس كرم ترارح هدنرکدنک هده تص دا ریش

 هل رم ۰ رای دن وط یو یکه دندن اح کد ER تعج> ر یشا

 مور ماطر هدزاعل تو وا )تیم هزکد سو أ یر وس

 e یراشادورا هلا یخدم ۰یدنا روهروط یرلیک

 هکلس رب ردم ه رهش ندار وا هدن راک د رو ندنس» را اک

 لوخد ۵ رهش ندروک ذم کارم نامش ندن راک دلا یداصت

 ی را صعد هلا شالت 0 رەد ید صاب یسک مالتا

 | نيقشاش نيقشاش بولا جل هنرملا یرلیضعب و اجلا هریک

 نالوح هد و رب هد هب وا
 صاعلا ی ور نک ردا

 ىەدناب هلا

 فوق و تک هغلعس راق که دنا رهش و هترفک نیس د ونح

 اع ریدر و یدا طیض یهدلب و موه ناه ردا

 لوتعم یسادعام بولت روف راناجاق ه یک زکلاب ندرلفل

 . یدل وا

 یو نصح 7 یش ەعاق هريس ندندالب سلبارط

 هربس تقو یکیدلیا لوزا هسابارط ورع ندسنعدل وا

 صاعلان ورع ۰ رلیدبا شعا نصح هدنربهعلق یسیلاها

 سلبا رط هم ود “لاها یدلبا قوس ودرارب 4بار وا



 ۱۲ بانک یهکیا

 نینمولا رما تنیفک .تیرجتلاب_هلا طبصا یربتیزو
 ۰ یدنل وا ضرع هن رتصح

 ینیز ددحلاب یتارع هرکص ندنارخ روک ذءرهش
 شلوالئان هراتعاو فرش هداروا .هلیمباوت و تاّلعتم
 «ردشلاققاب هدنرز واینادناح راتف و قوحكب یفرشو و

 یدد زاب ریت ی رات رصح هنع دالا یطر نم ولا ريا

OEE REورم  
 وس .یدر و ین: ما یسەردن وک هسه وقرار هلا

 بورا تفاح هسک ر ج ندنسیلاها سموق هدک دتک

 ناتسربط بقاعتء یو ۰ ریدر سوک تعاطا یسهلجب

 لوبو ی هطاصم هلرط رم كءر و رج یدالب ناحرجو

 یختف کلی هقرب و برع نسل ارط

E4ب هف رب ندر صد صاععلا نور هد دم و ره  

 هلناصم لوښو یسیلاھا هرز وا لار و ترج وک

 ۰ رلیدلیا
 سابارط هرکص ندفدلوا غراف ندنهف كنهفرب

 ههر صا تحت هامر تضسابارطو ۰ یدتا ت# نع هن ض

 رعظ نو هد هے سزا یدنل وا قصت رد ھن ره قرهنلا

 ۰ یادم هنل و



 ربغلا تارم ۱۳۹

 ِ ۱ زا دا منا یلاها هدکدتک هلید هرکص ندن و ءار

 ناز هلتعنع هنن رافرط ناز هدعر رايد

 دتا چ ا

 نوک ی ےف كذےرلا وحت یر هنسو نرفم ند نب جت

 مان یی ناخرفلاوا ندنفارشا یر هدکدتک هلرگ-سع

 ییلاسسمو مصو تاقرلم هلا عن توء> ندهدلب تاذ

 یدیفح كند وج مار یرا | نخ نکیشعا وزراو بلط

 سموقو ناتسرطو دنواند هلا لوبق مدع شخ واتس

 ۰یدلیا باج رکسع واَسلک و دادمسا ندندالب ناحرحو

 لخدمر و یعحهلوا لکشم هنراحت هلدنهج یک كراسرف

 ۱ رک هدب ورب ه رهش دز رکسع زار یمودنک ندبسانم نم

 هشالت نعهد هدلاح یکید)ورلیا هدهیصوت جد نیلسم

 ینز یکج هلک هلوصح تلوم هدر هلرهشود
 لر یراوس زار ےھت دن رزوا یم وا راطخا ندنفرط

 یدک ال ونا كنادعا ین ز هاکعا ر ا دشدا وب یدز

 هن رکسع تاکرح و لوخد هرهش 5 ن قل خرپ

 هلاتق هلرکسع شخوایس ۰ یدلبا لاغشا ند زالبا

 هددتسدا یدرسوک د تا ه ره ضعب بو السا

 یاس کا نایت شو زنا یرقوظا هرس .هدمرخوا

 ؛یدل زو یرکسع هلکعشِیا یتیرادص ریکت ندفرطهقرا



 ۱۲ ۵ ۱ باتک یخکیا

 4 ۲۲ هنس ) میاقو

 كنهقرب و بر سلبارط س یئاحوتف راس دالبو نیوزف
 در و وام را دالر و نا: رذا ا یھ

 عیاق و صعب سم نصف كنا بت یسازغ

 نلاخ ونف هرااس دال و ن ورق

 یک رادع بزاع ن ءار ندنفرط هبمش نی ة رفع

 متن یاروا كر ولدا رومآم هه كن وزف هلرکسع

 یی ما ىە اج هطبض ییسلاوح 5 د و و ندک.دتا

 ۰ * یدز و

 رلیدلیا ناینسا یسیلاها هلناقلادعب لردیک هرجا ءارب

 ۰ یدایا تع نع دن وزف و لاخدا هدایقنا ہرادیا ر وااملص

 ندن راک دتشدا یتغید) واهرز وا كلك كنار یسیلاها نیوز

 نی ورق نیل رک اسع ۰ رایدلیا هلاعتسا ندنسلاها لید

 شمال شاپ ه هراحم یلاها هدنراقدل وا لصاو هنسیلاوح
 یکح ریس هدنُشاب عاط یسیلاهازید هدلاح ی رغدل وا

 یو ریل ورق ندنرکدتا فاکنتسا نددادما بوقاب

 یک یسلاها را و دیما عطف نددادما هدنراکدروک

 «ردرشعا لوبق یی هل اصم



  aE OEرسا فو ۳۳ ۱۳

۱ E 

  نالواشقلوا ا 3 ۰ راد سوک تعاطا هل اصاب

 ۱۳ هنر هسدا رها تدوع هنرلتطو یسشلایبها یاوت

 ۱  .ردشفقیمت ظفاح هاروا باس متادعب نایفصا و

 ۲۳ هدااش اورا روما هلال تس یراتبطح د ومنه

 افعتسا هیلاراشع ندنراکدلیا یوکش یراعیسلاها هف وک

 ۱ ۱ شضخعبءهرکص . یدشل روم نبع طم ند زیر هرب هاکعا

 ۳ هبعش ند ه ریعم مر قرن وا لع هد وا هن رژ وا تاتسا

 یدال وا بصن

 هبعع ا ندنف رط صاعلا نب ور یسالاو رہ ےہ

 ۱ ۱ یهدنسارا هفرب هل! هل وز و یه وزهئنس و یرهفلا عفا ند

 ٤ .یدلبا لاخدا هدایقنا هراد یسیلاها چاوت

 و تافو Auk ۵: بس ول aL هلا یر دل ولا ند داخ

 .یدلیا

1۹ 



 ۱۳۳ باتک یجکیا

 .یدلبا لوبق ی هطاصم هلا ه زج هلتهح یخید-_لاق زحام

 نیهأم ندا مایق هت واعم هنرزوا یدادعسا درج درب

 كنابزرم ندنرفدالک | تب وقع كج هاک هنن رلشاب یکولم

 هن راتر طح هفذ ج ادنفالاب ههلءاعم یکیدرسوک

 ۰ رایدتا لوبو یهطاصم هلتعجا م

 دن رب هللا لزع ند هفوک هللادبع ن هللادبع هدانئاوب

 افعتسا هيلا راشم هد هيا یدلر وب نیږعت هلظنح نا

 نو رعو*ه هفوک هنع هللا یطر سماب ن راع ندنکیدلیا

 1 رای دل دن | نيڪ ۵ رص فارس

 ط ارصم لو هرز وا یییدن اوا ر € یسیلاھا ناد

 ن ےھت ندنرلکدلبا مايو هتفلا ع هلا دهع ضن نکشعا

 وصف یاروا هل راک هل ره تنم یهانیتف ۳ ساب نرعه

 هبنع و تعزع یضوط هاسارخ هرکصن دقدلا هرس

 ۰ یدلبا لاس را داح؛ر دا یعالادبع 5 کک هل ادو رف ن

 ناهعصا ید هللا دیع ند د هل دبع یسبلاو دف وک قیاس

 ه.ش رط لصوم رکو ناواح هبع هلل وا Ê رز حق

 ۰ دیک دن رس رم لع

 ت aw نتاهفصا :كزدرک هللادبع نب هللادبع

 ؛هلتهح یرلودل وا زحام E هدودلا| هعسص)



SSزد مد راس ار ات سم هاچ مو شاه یا رویش تر با بر هو لات تا ی یا  
EENشیر یو و رد  

  Oتار ی العبر  ۱

 و هارک ا رار لا هزرفمئانغ تیفیک 3

 كت رفظء هدقدنلوا  E EYنت داهش رخ كنان ۶

 هفیلخ ندنشدل وا غلاب هدلاح 9 وا حوزع هلیسیحا

 ریدتفا فسأت عومد ندنر زوک «

 هبهدایر ره و كب یتلا 4 یراوسرب ره ندهروک ذم مان
 مرا ی ند هب راڅو ۰ یدتا تباصا مهرد كب یکیا

 یرعشالا یسوعونا۰ ردشمالوبعوف و عاغح ا نوجا سرف

 رضاح هدنسهعق و دن واېن هل رکتسع هرصب هنع هللا طر

 ند هرصاح نوک شف اردک هروند نداروا ۰ یدا

 رکص ٥ رایدلیا لوبق یی هطاصم هلا ه زج یسیلاها ۰

 هلاصم هلهجول وا هد هلرلنا هلکمک هاو ريس هرکصندنوب

 یدلوبعوقو ۰

 كن هریص یعرفا نا بئاس یرلتمعح یوم وا

 یدنل وا چ لص مد هریص هلکشا رومأم نف ۰

 یحنف كد الر 0 و نادم

 امنع هللایطر عافعف و من ه رکصت دن رفظم دی وام

 8 سرف یک هدار وا ۰ لک هن رز وا ناھ هل رکسع

 1 ۱ نیلسم یک ایت هلکعا نصح هدرهش نورد یاب زر

 3 8 ندتم وام ناز ۰ یدل وش وک تدش ها ه صاحب ندن راف رط



 ۱۱ تاك یل ج

 «یدلوا طقاش هر اول یهدند و

 ةفیذح هنر هسیاردا تافو هد ه راح یانئا نام

 یسهقاس تیصو یک هدنتحیما وار کسعریما كنیناعل ان

 ی هب هشدح تولا ییعاصس ےہ یشادر و هد رزوا

 هنن دامش كنا نیل اِ زع دوج وم هد ود را ۰ یدسلیا

 هل ےس ده ظح رام نور ات د وس هچ هب راع هدب ول وا فا و

 ردو ةا دفا لر هیعا هعاشا يداه راد ال وا ففا و

 ندنرانال روق هلیرارف بولیزو زلمو ماود هرح
 رام نالوا فلت هن را ا دنع ۰ یدنل وا مادعا یادعام

 كم زوت وا ران الد راد وا هدرارف نسح و كم نادنکسض

 هدا قاشا یعوج كايخروم هنفغیدل وا هدنر هدار

 ۰ را ر و

 یشض وط هلا رھ ناز ورف ه ۳ جت ِ

 هلب لاجا دروع . ید هد دیقع هل | تیغ ہیڈ ےہ نکر دار

 هدا بوذا ندا وخ مودم هلتهح دلو د ود دیه

 نع ۰ یدنل وا مادعا و تسدرد ۰ یدحاق دعاط قرهلوا

 مالا لها یک هد هک رعم و مادعا یرلمخ نالوا هد ه.عع

 ۰: اید



 ۱ را

 ۶ ,ek عاععف هرزوا قلوا د ودعم ندرلربدن نالوا

 ّ «یدنل وا قوس هزرفم < 2 رر یرعوط « هرامعگ

 یراقدنلو هدرانا ردنا برفت یلیخ هنعثد هفرفوش

 نیدها-ج هدد رص ون ٠ ریدلیا هوفادم هل راق وا ندرار

 یرلقدل وا یییراهلوج ضمب هلرسهارا شالتو فوخ

 یقروصو ندنراکدلیا هارا یتتروص رارفو كرت هدرب
 كنهروک ذم هر توناکرو هلا لج هفوخ رلمعک

 ندماعسا و تلفع ندنهدل وا هب رح دع دخ یک د زس 3

 ۰ راد دلیا م وه O ES 3 رافح

 لكنا رغ ا رشا هلم ع یسودرا ج

 ` برح دادنتشا لاما هل را دص رییکت ندزعار یه .

 ندنک اجاکح ك 2 ه] ریعاق دن ادیم هکیدر او هب هج رد رب لاتف و

 یراکدرسهرارب هد ه راع و نزدهاحم «یدلدشناادص هوشد

 ندا فداصت هارو هدنعتوم نازح ییرالوتعم ن يد

 توو نوک وا هد هسا راد رد ود هن رداراب نامر وا

 هب راحا دنع نام نکرونلوا اک هب رح مدعم ل

 داغ ییسودنک هرکص ندکدروک ییهیءالسا تب رفظم

 ندنغیدل واشعا ع ست ندقح بانج سکا نابرق دلم

 قوارب هنسءهسصاخ هدنسهص یازبنا یا كرام



 ۱۹۹ ۱ هد ور

 یدلباببما نیر یا قوم GS OLEN ابا
 رک اسع هبابیوصت و لوبق ندتفالخ بناح تروصو و

 رارق هشرلغا برح هلتراما نرقم ن نام كندهءقج

 ۱ .یدلر و

 ص وضد ساوا هدلو وا هرنالکمزال راسو نام

 رب یلدوجوم كيشب زوتوا ندهفوک بوليرو اطعا
 «یدلیا دشع ودرا

 هدنواتبن هلتکرح ناعصتسالا یودرا وبشا نام
  هنیرکسق نشد هدلحرپ نالوا یسهفاسم محهرف یم 9
 تارا ندا نایرج هدنراهنایم نیفرط و رلید) وا فداصم

 هنم السا رک اسع هلتهج یدل وا لصاح ررحان ند دص

 ريد رو یرغوط هننراهاک و درا كرامصگ نوجا برح
 تآأرج هب هلاقم نضحلاب هدلح یراقدنلو رامحع هد هسا
 دعاسم هموعش ها روک دم لح ۰ یدا رارویمهدا

 قفوم دفجا یه راح تای هلران و نيدهاع ندنفیدل وا

 ماود ههرصاح ردق زر ےن ھچ هن رح رانا بویمهلوا

 هرصاج یداز وا نوز وا نکل «یدلشلبوس ىح یسل وا

 ما یسلربتک هلا كند ولطم هجا ندکمریک تقو هلا
 .اصحا كنهبلغ بابسا لواتعاسر بونل وادع موهوم
 دانا هلغلوا لصاح ارا قافنا هدنش وا تبشت هنلا



a TR.ار  

 هدنسالا وح دوام ا ا قوس هرز وا

 سرف رقت كب یللا زو ه دنا رک اسعوب ۰ یدلیا می

 هدننلا یسادناموُف كنازوربف رنو هکیدا راو یرکسع

 ۰ راد دنا
 هد دف وک قلارا وا دنع روزا ید ر صاتو یان لوس

 دل وبع وف و تیاکش هدنملع كورس هدانناو و شا ضع

 شه والرع و تاج هب ك م هرز وا یعیدنل وا 0 ندنعد

 قحدنل وا هن رزوا یسهروک ذم تاکرح دل راس رف ۰ یدبا

 یرابضعب كما رک باععا ۰ یدلن وو هبهرک ادم موم تاثیشت

 رک ا قجەلوا ن . e یکرادت ندنسلا وح نع وماش

 تادلاب كن رلت رطح هول اخ ەدەلىر a نیمرح و یفوس

 ۰ رایدلیا بيسات یتتع نع
 جارخا ر کیس ندما ش نع هللا یھ ر ىلع ترصح

 ینیرازواګ ها ان یە راق بح ع ندنع و ل رام ور

 ها دهع ضع لرل بص یدعاس ندتف رلح کر هر رکسع

 ثح ندنغج هيم هلوا ملا ندنروذح یرلمابق هغلانف

 یمادعام ندنرادقم كعمهدا تیاشک هدالبو لایعو



 ۱۱۷ باتک یجکیا

 هنر یراصت الا هللا دبع ن هللا د,ع یکیدلیا لکو تو و

 * ردشل روم نییعد

 یاقو ضمب
 لعل ىت رج برش نوعظ.ن ةمادقیلماع نیر

 یر هیض م رغ تک رح و۰ یدلروبارحا یعرشدح هدنهح و

 هتشب یرلیدوم رخو 4 هفوک یرلیدوهم نارج هلړتهج
 یداو یهدنرللا كنررایدومربیخ قرد- وا جا هرابد
 . یدنل وا میسعت ا یسیضصارا یرفلا

 هر زج "شتاب ز یا 1ج وز ریضح نب دیسا

 دعس “دب نن سنا یس لالب "مع ن ضایع یسلا و

 و هنس و با ط1ا دبع تاب دیفص ؟مدخن صاع

 ۰ مع هللا یطر

 1۷۱ هنس مافو ۱

 ورق نادم تاج وف ضءب و یس هعف و دن وار

 میاق و صضصع) ا ورا

 یس هعقو دنواهن

 باب هدک دتا رارف هورم درج دزب هلق كزاوها

 بره ندنکیدلیا داریقسا ندنک ولم ناسارحو دنسو
 ی

 كعا ترج دنملع مالسا لها هلکعا لو یکعا دادما
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 3 3 سا ردن نا كن ربعلا نت م وق س 11 راشتنا ا و ۳

 [۱ | ردف ورعم وید«حجرفلاوا»هتجرازسنارف یربعلا نا

 لزع كن رلت رضح صاقو یا ندعس

 ۔رداق لزوک یزام یرات رطح صاقو یان دعس

 هنکیدا تاادع هد انغ مسن و تفدهدرلدعفا ره و هنغد دم

 یرات رمط> نم ول ربا ندنفد) وع وق و تیاکش راد

 لاکا قیفع هلسم ن رازی یدد ا وک نوا قیقح

 ساسان كت اکش و شعا زاضحا ه هندم هدنسودنک و

 یکح هک هن هد دع "دنا ر هطابتحا ضعب هدلاح یتیدلوا

 - لهیطام مقاو هدارغص ئايا ( جرفلاوا ) وبا [۱]
 د رام یمسا لصا .یدنا ییغوا كنیدوبر هدنما اموت ن نوره

 لئاوا بودا دلو هدنهنش ( ۱۲۲ ) هره. رد سروغب رغ

 تعنع هبهبک اطنا هرکص ندقدوقوا بط نف ندامون یساباب هدنلاح

 ندنسالع هبوقع تلمو شا. تدارضتن لوس هدارواو

 هدهبک ا طنا تدمر بون رکوا ییرلذاسل یانو و ییعو ییایرس

 هدنسهباحور تسایر قلم ینابرمس باح هرکصو ابوغ هدعب هلتماقا

 وہ ییا هرزوا یاس یرع یزکیدو یاس یسیرب .ردشغلوب
 هنناسل نينال یخرا ررح هلباس)/ برع .ردراو یسموع جرات

 ینایرسو هددروغسکا هدنسهدالیم تس (۱۱۶۱۳) قرهنلوا هچرت
 عبط هدقیسبیل هدنسهبدالیم هنس (۱۷۷۹) یخرا یهدنناسل
 . ردششلوا



 ۱ باتک یصیا ۱

 قارحا باتک دلج (6۰۰۰۰) فکر و رما هنقارحا
 هام تلا ماج (4۰۰۰) نانلو هدهیردنکسا بوئلوا

 ۰ « ردشلردزف هلراباتک وا تده

 هدنریار شالوا لصاو هز كنادفلاوا هیاکح و

 تاادفلا وا یبحاص اج ۰ مهلی یتساروا هسیا روک ذم
 قشمد یک مکیدم» روک ګو هد نګ رات د وج وع هدمدب

 ا ا5 نالوا فورعم ود ٤یک نا عرات ه كادتلاو
 هرو زءهیاکح هیفام مم «مدمهدا فداصت دہ هل وا ځد

 قتلا هسال وا قیقدنو هنزاوم هلی هسل وا ج ردنم هدراګ رات

  ددبع كنهروک لم مابا تولوا 9 )1۸۰( یا

 0( ۰ ۱ رض لصاح هکی ترد نالوا ماچ

 (۷۲۰۰۰۰) دلج (۰۰-4۰۰۰) هلیسملوا یواسم هددع

 دلح مرا هدنوک هماجره هدلاح یعیدنل وا مسن هددع

 هماشقا كماجرب هکلکد هللا باتکمراب ۰ ردنا تیاصا

 یادانیف هلی وص هرج ر ۰ یسلدلشیا بولیردزف ردق

 تنهروک ذم *دیاکح هنزاوم و ۰ ردیهدد ینج هبم هل وا نکع

 ۰ ردیفاک هتاشا یمددل وا عونصم اب ارمس

 شعب یک یحاص مراوتلارصان و یلج بناک
 یر مت ها لو وب یوو راد دث و كن رخأتم

 كنهروک ذم تیاور .ردلک د دنتسم هګراوت تاهما



 وک يک کک

a e Eا ( س  

 3 لالا هده ا هدن راذأمز یواش فو سوا رک

 ضعءب و شعا افا یاروا هدرا مع كردا روهظ

 ند كصاعلان ورع هروک هنرلتاور كرلخروم

 ه۶ دق بتاکم ترول تم هد هب ردننکسا .مدّقم هنس زوت وا

 | دلج قرف زکلاب راد هنحرش كنعلاعت وطسرا ندن راباتک

 یکهده ردنکسا "یسهلج كناباورو . یدیشلاق تاک

 «ردا تابا قفیدلوا بارخ مدعم ندمالسا جن راتکم

 كنه ردنکسا هکر و هلوا تباث هعخ رات ارظن هتاقیقدت

 كنوطسرا تفولوا بوی وا قارحا ًایلک هناضتک رنک
 نددلج قرف یکه دنس هس ردم مو روف راد هنسهدساف ےلاھت

 «یدا دوج ومان را هنمات تاتک هقشب

 تاهما نالوا شلزاب ندن رافرط هیمالسا نخر وم

 هد ه ردنکسا مدرک ندزوک رر ژر زج ادعو یح رات

 ر e هددم وة تاهما راد هنقارحا تاتک و هنانحتک

 اه ی وب و ات اش تین

 هءافر یلرصم یحاص فراعلا لوصا ۰ مدیا فداسعت هثع

 جرد دناتک یی رب یکیدلیا تیاور ندادلا وا ثاکد

 .ردوش ثحوا هک ردشعا درو

 هدار وا ه رکص ندنکف كنه ردنکسا صاعلانورع»

 .ییکعهدبا هلماعم هن هدنقح راباتک یکهدهناهتک نانلوپ
 هدک دتا نادیتسا ندمدنفا هنع هللآیطر رع تربصح



 ۳۳ ی باتک یمکیا

 منا كیا ترس زد و اهر ید وا لی 2
 «ردرل شا وا لحخاد هتعاطا راد هدف )ل

 هب ردنکسا هرزوا یییدنل وا رک ذ هددلج یحدرد

 رس رد نانلوا سرد ندنرلفرط هقسالق هدنس هس ودم

 رویا وا تجوع نبدا او الغا كند سم یناید

 ربا نان و ت یک راتکم مالا لک ره د
 . ردتائ هعکرات یغیدنلوا قارحا ریارب

 ناذیتسا صاعلان ورع هدنام ز یف الخ لر ع ت رطح

 قارحا یرلدنکم یهدنرهش 4 ردنکسا هرکص ندک دا

 ا مات تند نالو درو رقم رک ھل
 هد هسدا شعا تباور یرعلا نا یدل ردزق و هل راداتک و

Eهداو تاقیعحص ییدل وا تع قفاوم  

 ارے یمەلاطتکو سصق هن ردنکسا ردتا هلا

 ود «یدلوا قرح هدنسانایسازع هه رص "یلاوح

 سویسودوئو شریدنا بین ییرهش هبردنکسا نتلق
 هد رام رات یک ید (o مده یتکم مودا ریس هدننامز

 رک د یشرب قلعتم هنسهسردم مو وو تولو رف

 شا یوو ندعفلت انا سەب كنو هد هسا شما وا

 یک هد هب ردنکسا هدننامز سوس ود و یصکبا سہو 3

 قدرطب ۰ ردشق وا له هنابالو یمهفاک كراباتک ردان

۸ 



 3 ۱ ما تم 7 ۱۱۳

 ید وا ا هت راسا ا الا راذ و ا

 تیفیک ۰ يدم ريس وک تقفاوم صاعلا نب ورع هلنهج
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 هدود_) وا ی رلملاع عو كهنع للا یطر رع ترضح "

 بوت وا دوع ۳ ۸ ke ےہ و در هال وی نما یدر كناب اس

 «یدل دا ج سصم

 .ردنکسا صاعلا نب ورع هدفدل و ماتح یف لرو

 یم ها صم DY یدلنا تکرح نوعا یک كنه

 ییلاهاطبفو لوق مدع هدفدل وا خلاب هلفره مصیف یربخ
 ۹ هطسا و راهور یک هدلاوج وا ھر | رنز وک تعفاوم

 رص رلم ور ندنکیدر و سا ۳۹ وا هلن اعم و هعفا هلب را

 ۰ رلیدابا یدصت هب هلتاعم و تعذا# هدنرلا راه ردنکسا هلا

 نیلښم دونجو نابرج راه راح كوب كوب هدهار یاتنا
 یهردنکسا بوراوهنکوا كن روس ه ردنکسا هلاهبلغ

 هرکص ندهداسقم و تاقیضتو هرصاح تدم هاچ و

 ۶ ۰ رلیدتا طبض یرهش موص#اب

 لر بل ره وک زکتسع هنر لفرط هو ه هرکص ندنوب

  كنسيلاها نادوس هدهسبا راشقسا كارت هدیرار وا

 یعوج كنيلسم دوج هلمتهح یرلتراه هدسءا قوا
 0 1 هدنص وصح تھ .رایدلوا روع هتد وع قرهلواح ورح



°` e. e FE... “- 
  ۳ ۲ ۳يع

 ۱۱ باتک یصلیا

 یفیدلا هده رجه هنس ی رکی وبشا صاعلان ورع

 هدکلرب هل رلترضح ماوعلان ریز هنرزوا تصخر

 هد اف هغیرا هلومصم لفاووا و هوتلا چناب هلرگنستع

 سهر مان عرعوا فورعع هلئاونع قیلثاح ۰ رایدتک
RFمور هلاکت اهزح هرکص ندکدشروک  

 یدل زرد وکر دنا تاسف وقم نانلو هدر صم كانلود

 هاروا ندسدق امدقم هدوسا ید ریس هک تعفا وم سة وعم

 شمزسوکح كنوبترا یلارنج مور نالوا شعا رارف
 نوجما 4 راح هلرکسع هنرزوا یربخ تفلاحم یقیدل وا

 ماد هب 91-4 دم نورا ۰ رلت دلبا ت۶ع ع و نکند

 نع ناسم یک اهم هلة وا مز هداه سا یدتا :

 هنامرف هلا هقرفر حایصلاندهربا هلردیک هتدناح )4 رطم)

 كنه ردنکسسا هلا هف رق رب ثالدک ید تالام ن فوعو

 ۰ یدل رد و هنتر هاج

 ه سا ادب دش یمکت نه اع ا یطرربزو ورع

 دوک د مهد د>تیغ و ریلص هلن | 4 زج یلاها هدنرفدلا ها

 ۰ یدنلوا ع هطاصلاب یماروا ندن

 نابرج هراح هلق وقف نوا رصم هرکص ندنو

 هد رل هب راح یکم دعم ۳ یدل زاب همان هطاصم توس وک تبغ ر



 i و یو
 ۰ رد ورم یغیدنل وا جم

  یفیدلوا هددشاس نینس یاحوتف كنهروک دم دالب

 ٣ . ردشه وا ناد هلسهرمص مدعم ندو یتالیصفت و

 یی ج هدنراوج هرونم "هشدم قدر وک دم توت

 .. ۰یدلیا نا رج ی کک وص هل روهظ ش دا مدل نالند

 ا او هو دص نمدنفا "هنع هللا یص ر رع ترصح

 ۱ ۱ ۰ یدنوس شنا بور و هفدص قلخ ۰ ریدروب
 3 1 3 هنس و هنع هللا یھ مر ؟ا ول

 ۱ 7 : ردرلشمروب

 ۳ ۲۰ هنس) علاقو

 = صاقو یا نب دعس لزع- هردنکساو صم ع

 ۱ ۱ ۱ میاق و صعب ۱

 هر راو ر ےم حنف

 ۱ 1 .هدکدا حف قدر سدق ع هللا یر رع ترصح

 . تمولواو شا تصحر نے ادا صاعلا 5 ور

 | تصجخرندند کیدم هل روک ز احیسادیغاط كن هیم الساد ونج

 .یدشمالزب و



 ۱۰۹ باتک یصتکیا

 ندهر و دم هد رو هلکعاتداور نف رش ثب دح ( هتم ارارف

 « ریدر وب .تدوء هن رونه هَ دم

 هب هق وک یدنکلا ترحن خش هدهروک ذم جا رس

 تاف و هرکصذا دف دل وا لئاز نوعاط هدسذلا وح ماش

 باصعو سفت یعرش عر یرتثاریع كرانالوا شعا

 یاوح واو قه روم ارحا و هن زعڏ هد رافح ران ال وا

 هنع هللا يضر مرکا هفیلخ نوحما كعا شتفن ییلاوحا

 فالح“ الاب هد هنن دم یهنع هللا ی ط ر للع ترمّضح یرلت رطح

 ر و ندقدروب شاتف شال و لاوحا و هب زعل

 ۰ ردرلشهروب تد وع تو

 نيعلا سأر «هدرولانیعو ضابع هفر ؛نارح "اهر

 دی دا ویمرد:] وا جت هدر و لب هلن دن دعس ل ربع

 > ۰ ردندننایاور

 (۱5 هنس) عیاقو

 گنهر زح دال٫ و كنال ولح و نیت نیح ر وه صع

 هب را رو ۰ راب دلیا ناس یی رود وا حً هدنڪا هد س ول



 1 ۱ E ۳2 مط ر نسح و سو هاب ا ییضاق

 8 4 کی دا رافت سا E 5 هلا لابفا 2 مزون بوکوح

 e نص ع نوح بانج ھالغا هب رلغا ۵ رکص ندک دید

 ۔ هد رس هول ۳ یرلشاب زوک سابع تروح ۰ ۰. یدایا

 1 ۳ ت یهلا « هدا اح ددل وا لئاح هدن رلمل ام ردص ید

 ۱ زجام وش ۰ نس نسافطناو سلا ملام «ردعوفرم اکسس

 | نوعا تجر رطم لا زتسا بود «روب انغا یکقولح

 .یدغاب رروغا هل روهظ راطولب ًابقاعتم ۰یدلیا زان وامد

 نايف یا ی كر ؛لبج ن ذ اعم خار ای ةدیبع وا

 .هدماش هسع مع وا ور ی ان مس “ماھ ی ترح

 0 رک :ریدلب | و ۳

 ۰ یدل روم نڪ نابفس 1 ن وا نگار CF eg وب EE سو پس بوس یو °

  هندم اوج تم دماش هنع هللایصر رع ترضح

 و لوصولاب هنس هب رف غرس بوروب تکرحندهرونم
 2 هرزوا تدش كناپو هدنراکذتا تاقالم ابا دانعبا

 ۱ وبا یساعا بوداتدوع ۰ ریدر و ربخ کیدا ارجا

 َ ن فوعن نج.رلادبع هل وبع وف و خو اجا نباص الا نیو

 3 ضرالاق هب یتیم اذا ) هدنفح ابو هنعالا یطر
۳ 

 اب وجر ۸۵ ۱ مف مناو ض.راب دعو و اذا و هرلع | وم وه
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 ۱۰۷ 7 باتک یضکیا

 ۰ ریدر و رر و دز ایعتسا ی رع * جرات هرواش !اب هل !مارک

basیا ۵ بس نکا شال وبعوف و مرز وامیر هرس ت ریه  

 كس رےہ جرات نیر وم صع) ۰ ينو راتعا مرح

 ۰ رار و هرس وک هدنسهنس ین لا نو ایلام 1 تیادب

 1۸40س{ میاقو

 دی دیش E O هندع هد هر وک ذم نس

 هلکن و و شلوا فلت مدا قوجچ ندعلحا ردا تبا ضا

 ردشطاب لرد از وهظ ید نوعاط یلتدش هدسلا وح ماش

 ا2 وایک لوک بو روف یسارا_نینعاطقنا تئارا
 د رد نوع ادعا نوحاط ورا دام ابمام | بوق

 ۰ یدرو ترهشود ) ساوع ۹ هاکعار وهط

 ندیهانیتفالخ فرط نوا ی ع وا هب اعآ هب هن دم لها

 ترد هنع هللا طر هدیبع وا تونل وارث هیعوع ما وا

 صاعلا ن ورعو ۰ یداک ههندم هلیا هریخد لو كن

 ا و۰ یدلدا لاش رار احد یل د >- ندب راف رط م زلف رګ

 ۰ ید وا ناباع قازوخوا
 قرافح هباعسسا هللایلاها هلع هللا یض ر ره کن

 بلط)ا دبع ن ساب ۶ یهانبتلاسر مر ا ی رکصت دف دلق زام

 نر هک نوت و- طلا E د.ع هللا یر



 ار 1 ۱ a کک 0

 ۱ ۳ نایب ر و هام ملا ك م اما 39
 طبق 5 ف:حا یما ول ناسارج رايد روب لاس را

 رطیطصا «هبیلسلا د وعم نب عشاح یساول هرخرپشدرا

 یسأوا درکبارادو اسب “هن نقلا صضاعلان ناقعیماول

 هبدع ن لیهس یساول نامرک , هینانکلا نیز ن هراس

 مکسح یماول نارکم "هورع ن عصا یماوا ناتسصم

 هرکص ندنو ۰ ید لر وب صیصخت هب یلفتلاربع ن

 هلاع وتف هلهح ون هدرالح یرافدل وارومأم اک هند و ره

 ردعح هلل وا نان هد رعاتک هس هسص یرلفدل وا قفوم

 ۰ للاعت هللااش نا

 حه خبرات عضو

 یجدنوا كتر رد رع هزز وا عددا وا نایب هدنانک نک

Eهنس ۰ ید رلزعا لاا لاسم جرات رد 7 ۷۳۵۷  

 هن رل مصح نمنم ۇل ازا یی دس كوب دم نادر هدهم ورم

 حردنم هددنسوبشا ۰ یدلیا قوقح یافیتسا هلا مدقت

 یفج هل وا اضاهناد هدنابعشرهش ندنفرط نودم كعلابم

 ۲ شمام هنا یفیدل وا ینابعش ,كنهنس یکناه هدهسیا شلزاب
 شل وا لصاح ددر دیک رات ید هدنفا ر وا هرباحم صعب و

 باح | نمدنفا هنع هللا یطر رع ترضح ندنکو دا

 سر سس OT gre ere ی 7



 E باتک یصیا

 دف رف ر هللا دبع 7 ردو یدل راقح هلو یرعوط هدن وار

 یی رهش رو اسیدنج لرد یهانیتفالخ مااب هلیاندهاح

 هرکصتدکدتا دادتما تدمر هرصاح ۰ یدلیا هرصاح

 هنهربصاحت هلطرش كمر و هزج ۰ رلیدتا ناهتسا یلاها

 لخاد هنس هرص هنمالتا تالاع جد رواس دنج هل اطبز

 د زاد یرکسع م راتسا هدندبقع یک كنا ولح وال ولح

 یالکشم هعطابضتا و هظفاح یرلظیاب هنر ورا كمع

 تقولوا ینمالدیک ورايا هلیس هظحالم رول وا بج وم

 هرکص ندودل وا لصاو هب هس دم نا نمره ۰ یدیشاروب

 كک زا و ندما ود 4 هلن اعم كرل ولنا ربا هدک دلدنا قاطتسا

 هلمام كرف تلاع هلملسالکا ندنسهدافا یعیدل وا یلاقحا

 هنسلردلاف ندهطروا كل ود نایاساشو هنس اا سا

 هفیلخ هیلع ءات ۰ یدلر و رارف ندنشفالخ ام بناح

 كسرف ثالاع یرلتمصح هنع یلاعت هللا یضر مرڪ |

 وزو دشت ةو راد نوا رعد اق

 ی رع وط هس رو د زلد ن د ۵ رصد كن رعش الا یهوموا

 دنسل وا رظنم ده مه آ ر هک وا وا هدکب طو و ةن

 هس رف د زاد دع ن لیهس ۹ رب رگ تب وک او



 مهرد كيبچوا هولتاره هلکشا مانتغا ییهدوج وملاوما
 یاحوتفربخ و مانغ سج نازمره و شعا اا تا

 ار ی ار ا ی سا وک یو

 . ردلردنوک هتفالخ هزکر  ایلسل هناوذ ضب

 ا ناخ نوش ولادمآ هب قبل روت
 ناسا هدرا یدلت وط لنو یکیدلیادهع ضعن

 قرونل واوفع ندنکیدشا فاربعا یثیانج هلا ماح رسا

 نامرف یتماقا هد هندم هلدا شاعم مهرد كن یکیا یرهش

 7 ۱ ۰ یدلروب

 نر ن ناتو یرعشالا یسوموا هلتفافر هرس وا

 هکفک هنرژوا رای رهش یشادنرف نانلو هدنموس كنارغره

 هلرکسع ملاواشم ند اق دل وا رومأم هکفینیرهش نولو
 ندورحا ٠ رایدشا قیمت و هصاح یموس هل ردنک

 هزاورد قافتالاب ندهاح هن رزوا تمواقم نالیسوک

 هرکتص ندقدرف یوق هللا نب هه رتط توان هرهبش

 هلیا عفر یتایتسا یا دص ۍلاها هدنراقدالشاب هکمریک هب ورا

 هكتار وا ندنراکدایا دا رف ود 6 ی ها ره

 ۰ یدنل وا طرص

 هدههالووط هدنرفرط دنو امت یرکسع نارا هدانلاو

 7 هلیرکسع هفوک نرقم نب نامعث هلغفلا یربخ یراقدل وا



 دو

 ۲-1 باتو ین

 تن واعم تال ذک و هصاق و یان دعس نوای سل ردن وکدادما

 هب یرعشالا یسوموا رباد هنتسا رحا تع رس كن دم زال

 هده رز وا هفرف یکیا و كحهدنک ندقارع و راطسا رب ما

 تک رح در هفرف و شل روم نیعدربما مھر یا 5ر ةربس

 دونح هلرکسع وب لدا واس نازمره ۰ یدیشعا

 رآرب هلت | یدصد هل هب راحت اره وش راق هب هرم راسا

 لاحرد ندهاح ۰ یدلیا رارف یضوط هزبست هلتء زه جا

 ندا تم ند ه رصد ہد ٥ رص یرافدتنل راس دہ

 E یه ریش هدکل رب هل | نام ی را ریما جد رکسع

 ۱ 1 رابذتا عاقجا

 دوو د ی هدب رلا را نیو رظ ردنا قرص هرسصاطاب

 تولغم یرکسع نارا هدنسهلج و ۰ یدلوبع وق و 4 راح

 قرهلو تلوهس قدرط رب تبقاع مارک نی دهاح . ید) وا

 2..انازءره هده را رای دانا طیص یرهشو لوحد هزت

 یهدنشاب ۰ ید رو یدا ماود هتفلاح و اصلا ه هعلق

 یدرما هبلغ ول ردره و لعمصم ییهلج كتمواقم بابسا

 كنم رترمضح ننمولاریما و نزک ةةيلخ هل غل وا لئاز

 ی مو نا نفیس وا ییا روک ی موو هد
 هلا طبض ی رتا طرشالب مالسالها ۰ یدلیا ناعنسا



 بلاط هب هطأصم دعع هلا ك

 ور زا نام ردا بو بلاغ رک تا

 هلمرح و یلس هلکعا روهظ فالتحا یالوط ندد ودح

 دروع I رج و شلو ۱

 زمدقح ینانمره و یلعح ییلکو بلاغ لردیک هاروا
 هد هے را رایدلیا اشیای تلات حال صا ندر د روک

 ها اد <A دارک او . فاکتتسا ندل ويف نآ زمره

 .یدرتسوک مابق هب ه راح بوررا توو هلا

 بلاغ ییدعسلا ره ز ن صوفرح ناوزغ ن همشع

 و نانمره هدنراکدتا 4 رام تورد وت هدادما هدیلک و

 دتعردق هرس ندزاوها هلغل وا تولغم و مربنم هدهعفد

 هنبرلترمضح نینمؤملا ریما تیفیک هلبا حت ها را "یضارا
 ینانم ره هلرکسء یناک رادقم ه واعم نزج ضرعلایدل

 هفرود نداروا و4 هدرف نا زعس زج و شاد ا ا هصعت

 . ردشعا طیص الماک یرااروا برا وا لصاو

 اش هن هرز وا قاق هدندب دالب 2 ذی ںا م رھ

 هان کسع یکهدنرفرط زاوها صوفرخ بوز« وک تبعر

 درجدز یهاشدات سرف هدلاحیغیدل وا شءربو ماظ)

 زکسع ولتنک هد ورم هرزوا كا برح هلی مال سا لها

 هال زکر ندنکیدلدبشیا یغیدسلوا هدزهالیوسط
 هح رق رج هلا مرک مع نرم ن نان هدجا را ید



 ۰۱ باک یصکیا

 نت دعس نکیا هدنسلا وح هرصد نا وزع ن هتع

 نب عن هدکدتا تنواعم بلطو تعجارم هصاقو یا

 شعالوزت هنسارا زاوها و هرنصب ًارومآمهدادما د وعنمم

 هرصب نبقلا ن یلس نده ود-ع یب هدلاح یعیدل وا

 ی را كن کیم دو ^8 دطد رم ن هلم رح و كس رکسع

 هدنرافدراو هاسم رنو بولیرد وک هرزوا قمل وا

 .هلبقكلامنب می یتب نانلوب هدنرافرط ناسارخ هلترجاهم

 یئدلانبلاغ ندهروک ذم لبق و ۰رایدتسا هن رانا یس

 ةاقالماب هلا هلهرخ و یلس كرەلك یلکلا لئاو ن بیلکو

 هنیراملع رلسرف هلا موکه هنرافرط ریت رو رداع

 . ریدر و زوس هنرلکچهدبا تعراسم هناز واګ
 هلراسرف و همسعت DE هددع وم هلمرح و یلس

 ن ےھت هرکصذ دک دتنا دی ین هی رح مزا ول نوا لات

 هد رزوا نآنمره قافت الا ا دوعس نت مع) و نرعم

 مزهنم یسودرا كنا مره هدنراکدتا 4 راح و ت٤ نع

 زاوهاقوس هلبا رارف نازهره و ۰یدلوا لوتقم یغوجو

 دح یرهن ليجد هدنسارا هلا مالسا بوک یتسبرپوک
 2 . یدلاق لصاف

 ندنعدل وا روبح رص دن رزواتعزهو نا مره



 هتدادما داخ .ییراوس ك وانو یدل تنر
 ی ف:حا "دره ن ةد ص "ور نب عصام ۰ یدردنوک

 سس دنا رکسعوش ریهاشم شعب ریاسو سیف

 E E را

 ی ودرا و شک هکعا مد راب 4:س رد را سرف قردقا

 دا الاب هبءالسا هقرف یکیا «یدیآا شود ك روک ذم

 یراک د زس وک بوش راچ هل يسود را س رف یک یناهک انءاضق

 یراب ر واب ليج یادعا رک اسو هازادنا ای تل وص

 داخو ۰ یدل هدن رلما تعا یدابا كن دهم یرلابسا و

 ارد را كن هربس ویا بولت روق هر ی یک هدنیفافر

 «یدلیا تم نع ههر صا هدکل ر ۷

 و سوسو راوها حتف

 نھ را هس داق نانمره ندنرارادرس نارا
 رارف هناتسزوخ .نالوا یسهدعاقلزاوها هرکصندقدلزوب "

 ريترو ردانم ندزاوها روغثو کا ال یرلار وا هلا

 ناسي« تسد و ناسیم عبا چ لراخ لراخ هلی رله رط

 .یدیشش و هدقغازوا یضرعت تسدهن رفرط



 ۹۹ باتک یکتا

 هریک و نیبعت ربمایدیلخ هنس هلچ كران و تور وهنرلتسایر

 یدین قوع هنندالب سراف هلا تاک را

 هدنراقدغح هنسیلا وح رکطصا سود زا مالسا وبشا

 لها هل را هتف تس دره یرادرس نارا نانلو هدرلاروآ

 ییدلیا عج هدا مان سوط بولیفوص هنسارا مالسا

 اد رغ ین اع هلفع زاح موز عالسا"دونج ینکقع
 هدفك لراوسو د وراح «یدلوبعوف و ه راح نلتدش

 هراګ یردل وا هداب ماد یکتا دیلح ۰ ریدل وا دیهش

 ندرلسرف لارو لاتف ندا نان رج ب ودنا مها ییرلعا

 نیلسم رک اسع هرکص ندقذلوا لوتقم مدا قوج كم

 یرالون رس رف هد هاا یدتا هجو هدتهج هز ۳

 هه زص دیاخ « رایدّتسوک تعلام هن رار وره بوت وط
 یعفادت تبولاق هداحشیعیدل وا ندنغیدمهلو "لو كحهدیک

 .یدل وا روی هتکرح
 رخ نددء وو نمدنفا هنع هللایصر رع ترضح

 هرفاک رک اتع و :لاس زا هن هزم یا وزع نت هہنع هدو د)ا

 كاسم رضا ن ءالعویدتا سا نسما وادادما هدیلخ هلا

 5۱ را : نم ودنکد نی الو ندنفک زت تفخر الب وا

 ۰ یدر و هثدیعم صاف و یا ن دعس

 هلی راما مهرن هرس وبا ندنسهلدبق یؤان ام همتع



 ۰ یدل روم نعت لاو تالا ن جایه وا هده هف وک و فلدلا

 یناعوقو نیرح
 هدن راف الخ یاننال نمدنفا هنع هللا ی رقیدصل ارکب ونا

 هر لرع ارت مو ۳ لعام هدن رگ یمیرمضخانءالع

 دعا نا رول فا برج هدر لها ۰ یدشغ وا دا
 ۱ هدم ضصعب هدنرلارا یمرض)ءالع هلا صاق و یا ن '

 | .هیسداق كن راترضح دعس ندنکیدنا تقبس تموصخ

 ۱ راشداقفاوم هن راتمدخ كنا هدیس ود ها ندندب رفظم

 هر رات وا و ۰یدردل وطیینهذ كنالع یراکفا كمروک

 ه هرم تازواحت ندنفیدلوا فولأم هلزکد رلبرع ردق

 لسرف ندتهح رک نکیغو تضح ر ند_ةفالخ ما

 «یدتسا قجا یسوبف هراحجر هنرزوا

 نزسکعا ناذیئسما ندنراترمطح نینم ولاریما الع

 قیوشت هه راحت هلراسرف يالا لها نانلوپ هداوح وا
 تدتوت هلک مات ۰ راد قسوک تعفاوم هدرانا هدکدلیا

 نر دوراب ےسقتلاب هزاودرا یهنرکسع و یکیدلیا

 تح كتاوذ مات رذنلا نب دیلخ ماه ن راوس «یلعلا



 ۹۷ باتک یجکیا

 ا هن دم یکیا قفاوم هن راجانم هدنسیلاوح

 نعمت جد ارومآ» نوا یک كن هم زل عفا و. و اطعا

 .یدنل وا لاسرا و

 مقوءنال وا شف وا طیطح E سراف ر ۶ امدقم

aمان ایصح مفا و هدننسا را تارف هلا هربح و كر  

 ناذیتسالاب هلکعا ققح یرفدلوا لشر ولا كمعقوم

 هرسصب هدعفوم یحر هنرزوا یهانیتفالخ ما ناتلا

 هرکی ۰ لی دلیا 9 ندش-اف ییدرارهش هق وک . دنس دا و

 لد و درج رک )5 ال ضا هلع وا قرع ی کا

 ۰ یدنلوا

 قرهنل وا دالا گم هب هیوا ع "لا وح یرهش دف وک

 یا رمءا ق اع یاد جد تراما سصف ر هداروا

 ندنادم یراتمصح هنع هللا یر صاقو یا نت دعس

 هردشهروب لون هب هفاوک

 ره كن رارهش لصوم "اسیفرف ؛نادیسام «ناولح
 هدناولح هکر دشلدا طبر ه هفوک رار هلا ییمیرب

 نر هداسیفرف “باطلا ن رارمض هدنادی سام ؛عاقعق

 نادم ۰رلیدا لعاع رتعلا ن هللا د-,ع هدلص وم * ثالام

 تماقاو لمل ههرصب و هف وک. ندر لڪ نانلو ندنرافرط

 لردیک ناینسا یناح هلغلروم يما یرلتع نع راندا دارم

۷ 



 ۲۰ ۳ با

 تای نانلوا سح هدنقح ندندناح موع ینا ندنسهمباتتم
 یار هل رس هظح الم كماعا حاتا یدامتعا وس تاهح و و :

 ییهددل وا ندرت رمصح لاعت قح تەق وم و تد رفظم

 4 هلج یی ودنا ترابع ند هطسا ورب ه دياب وب دلاخو

 دال » یکیدلیا ا رحا یر هلماعم وا نوعا لكامرتس وک

 یدلاخ ترضح ةركص ندک دنا نالعا ار هراصما و

 و هلا فرطات ود 6 ۰۳136 یر هد توجع 2۵ هدعناب
۴ 

 هداما وار کاتن یا وما یدل وا 9 عز د دم ندنو

 هدنتهح سراف رک ید هنس ید ردنوا تن رعه

 ê ارجا طرط سا قردل وا روصت یعاشاا هه رب

 هدنسه رص یچباق و راو مس یعندنل وا ا ار رے

 ید وا نام

 ندا وه تماس خم نانل و هدنتللا وح نادم

 ةن دم یعیدلوا ضراع ریغت هن ران ول وفارګا هنراجازم

 قاع راس الک | ندن رازو كرانال وا هدکلکبودیک هرونم



 ٩ ۵ باتک یعکیا

 هدافا لاح تعیفح ۰ یدلیا لا وس یهد) وا هد ز کک رگ

 هدر وص و ههفلخ روضح هلل وا لاسرا هد هندم و

 ندر هل ماعم تاکیدروک قبال هدمتح منب نینمولا ما ای »
 .یدلیوس « مدلیا تیاکش هنلسه تعاج یی یالوط

Eدلا عج ناتمر یو که دوش و ره  » 

 یباوج «ندعانغ داع اکب » دلاخ ترضح «رلیدروب

 شّلا»هدک دلیا کک ینیرادقم كن ورت هفلخ ۰یدر و

 هدتمف مه رد ك E یس هد وج وم و

 ها1 تب و زارفا یه رد كي یمرکی ندن راکد رس وک

 ۰ یدنل وا میلسد

 كنەح ودفم الا و یراکو م لاكن هیالسا تاحوتف

 میم هل وطسس و تم فیس هاو j $ a ت رطح ی مظعا

 یهدنتحدالبعیسوت و داهج ورندنداعس نامزو شلنازاق

 ه هجرد ر كحریدتا سیدقت ییما یسایلع تامدخ

 ندرهلمام«نالوا نایامهدنتح ندنفالخ بناح نکشمراو

 «یدالشاب هناضد رعت فرط فرط یو۴ ناسل یی الوط

 دلاخ » یرتمضح هنع یلاعت هللایصر مرک | هفیلخ

 دوخاب ؛ندنروصفو تنایخ ه وک رب كن |یسهذخا قم و لزع
 تایرفظم قحا بوغا تشن ندنضعب اک | كنسودنک



 ربعلا تار ۹٤

 ۳ شەر وندنلام یدنکو فا رعا ینتنایخ هسنا ردنا هدافا

 2 اا لع نارا شا یازسا هز

 « یلدا راشحا ههندم هرزوا قلوا لوزعم ندلعرب

 وا «یدلروب ما هنراترضح هدیبع وا ندتف رلخ فرط

 هما دلاخ ترضح توروطوا هدنرزوآ ربنشم هدسع

 | قاطنتسا هلیسهطساو درب هرکص ندکدلدیا هماقآ_"اقبطت
 -رمصح یشاح ل الد ۱ BY تاوحر ج هدفدنل وا

 1 نی
 ۱ « ردهدزک مو یرصا كن واخ « هلا مایق ندر یرلت

 عزت ندنساب یتسهوسناق ءادلاخ ترطح هرکص ندکدید

 ۱ در و ي وا »و ا بو هدچ ید رالا 41 .-دع راص لغت هماع و

 «كدر و یعدک هسیک هسفو یعدلالا تاب یهزاح ثاکی

 ۲ ۰ مدرو ندد پک » دلاح ترصح ۰یدتا لاوسود

 ۲ للا عض و هدست هادا دن یی وسنلق ل الب * یدزا و یباوح

 هللا یدنک هنن یینراص بوزوج یتغاب كنرللا
 ندهلماعم و دلاخ ترا .یدراص هنرزوا كنهوسنلق

 «زعیطم هنر ما نهرا ما ر2 تونس وک ۳ رلبصا

 ا ۰ یدعد یش ر دهد ندکعد

  یراضحا هب هندم اعرکت هد)اخ یراترمضصحهد.بع وبا

 ردکد رد وزعم هدا د)اخ « یدنارویمهدناتح ند ما

 یلاحو تعجارم هبهدیبع ابا ندنعیدلاق ريع” بویمهلب



Eار  SEOدو  

6 3 LEE E 0 

 درا ولان دلاخ ہرے كس د الد 3 هاو ر ضع

 تیاور ًارظن هتیفیک ررح هدیئآ +یدنآ رار یراترتضح۔
 ۰ رونل وا لالدتسا یک كەر وك ذم

 نسم ن تیبح هده رود دم هنس یرهش هراعالم

e SEندا  : 

 رع كدملولا س ا

 هدماچ عفا و هددمآ و دم یرلترمضح دیا ولا نیدلاح

 رجهدنما حرلع نالیدا الد هندوجو نا ردنا لاسدعا

 نوا هرعاش مان ثعسا ندا حدم یهودنک و یتیدنل و

 هدقدلوا یهانیتفالخ عوعس یکید ربو هزاح مهرد كب

 یوادن هلا رج » هلا لع ندنسهلج كنسهرومام لاا

 دلاخ ترضح ۰ یدلروم مالعتسا «ینیدل وا كد هت

 یوادسا دعب و یکید اب ییشدل وا رج هدنګا حالع

 دلاخ» هددسا یدر و ییار>یییدعح ندماج جم

 كنمدماع هرکصندقدنل وا عرب ندنشاب یسهوسنلف و هماقا

 یهزاح یکیدر و هثعتشا تونالغاب یرللا هلسیغراص _

 نفدنسهتسکیدنک ددو یعغدعانع دام هلالآ تس

 یفیدل وا ندعانغ كاع هل زا تب لاّوسلا یدل یکیدرو "



 رضا سا رک یه ۹۲

 ۳ ید ره یر رطح یلاعت مزرا هد هنأ رای دتسا قعشلاح

 یغیدلوا شعهروب قلخ هرزوا قلوا هج تعاح#

 . نالوا شءریوج ندجراخ یتیراوبق رکیدلروس ویتغیدل وا

 ۱ ی هدرهش ۵ -سذا رار ریک ورا ید هیم رسا 1 اع

 -راف دالك | نغج هيلاق غاص هلی كدحاو صح“ ندرلمور

 ۰ء راد دلیا ےس دام "یدانا لص ئرهش راهور نش

 | یهددهک وا یرتمضح دل ولا ن دلاخ ن ناعلس

 یا دهش تولوا هدنګا ندها# نالوا درس هدم وحش

 ۰ ردهدروک دم عماح یرلش رش نف دقت كارد ملا راشم

 A ندمارک تب اعضا بقاعتم نحت ارا وب ده

 ۶ ن ضایع قره وا نیول لماع هرهس دع هلأ یر

 تا ت٤ نع نوا چ ییدرآ هدم نىقراقاو یاه

 3 ندهراب یییدلا هدم وحش "هل رل یرلت مصح وورصعم

 اوت ترا ردوا معن راد مزاع هرکص نوک دنچ

 هہلارا شم تاذ نالوا یلاو ادتا لا ندنفرط هیمالسا

 ۰ رد راتمضح هنع مارا یصر هعصعص

 هدعبو یاهو نیفرافار« بقاعتم نح هادمآ هنن دم

 . حق یرهندم طالخاو سیلت و (مورضرا) مورلا نزرا
 ۰ یدنل وا



 ۹۱ باتک یصکیا

 هدنراوج روک ذم عقوم رلنالوا كجهدیا لوخد هرهش

 ا ندوبفوا رکسع یهدجراخ و قجا یوبق نانلوپ
 ترضح ندمارک باصصا ادتا هرزوا كریک هب هملق

 یرلم ودحم كن راترضح ديل ولان دلاخ ابقاعتم و هصعص

 ندیهرکب و ۰ رايد رک و رحما ندکیلد مع هللا یضر ناس

 « رایدلیابیقعت یرلنا ررب ررب ید مارک نیدهاحم زا

 هوطخ زویکیا هکیلد ریزاغ نریک ورا ندروس

 ندا راهتشا هلرما ملا باب هرکص و نالوا قازوا ردق
 ۰ریدچا ییویق هلبا مادعایرلیما و و موجه هنسورق روس
 تل تورک ورګا ندوبف یسیه كن دهاح یکهدتهح وا

 هنب را وب دل روس یکه د هعلق جا یرلا دص رییکت یراقدلاهدابل

 یفیدنل و كنعءاح هعلق یکیدعت هدلاح یقیدل وا زادنا سکع

 ۰ رلید) ورلیا یرغوط هعقوم
 ددال لاک تویتاش ندیناپک ا اخو وز

 ندهاحهدابز ندىمرکی هدعق وم وا هدن راکدلیا مارق هب هعف ادم

 ترع هلرءور ردو هحایص رک وا رب زاغ «یدل وا دیهش
 مورکهدنن ورد و طبض الما هعلف منا نیلحابص بودا
 ۱ . یدنل وا لتف یرکسع

 روسر رطید نايم كلرهش هلا لح نالند هعلق 3

 42۰و اه ردقن ره یرکسع مور یهدرهش ندنغید) وا لصاف



 (۱۷ هنس ) میاق و

 كدیل ولا ندلاخ یف درا ضع راس هل رهش لهآ

 یاعوف ون رګ - یسان كن هفوک وه رص ب ت نیق

 یر رات عضو ىك سوو زا وها س

 یتاحوتف گلدال ضمب راس هل رهش دما

 دنع رزرا یر هدیبع وا هرکص ندهروک لم تاح وف

 هز رج هنع هللا ی طر مع ن ضايع هل رها لب رات رطح

 ییدالب وا 0 راد هل رش دمآندید الب ن رملا نيام

 .ردشعا ا

 E هر با ہر صاع یرو دم رهس ضابع

 دناعم و فن یو ۰ یدیشعا ۱ قداصت هت الشم ی ریل

 ییدع نان و ہد اس ۵.9 رمش تهح دل رهش هد_ک دل دیا

 یهدروس لصتم هعقوم یتیدنلو كنغانوق تموکح

 یکج هل هل ریک ورجما ندار وا هس ز ول واعیس و یکیلدوص

 ند مارک هازع هدقد صاب قلک ارف هصک ندنغیدلشالک |

 * رایدتا عیسوت رد كج هل هریک ناسفارب یکیلد وآیراضصعب



 ۸۹ باتک یصکیا

 هلايو هب هفدص كنمات هبزج و تعع 4 هیلعلا ةفالحلا

 هقدص یلثم یکیا كن ه رج . رلیدلباساّعاا ییرلا وط فلکم

 هاش دن راعدتتساو لوق هرزوا كار و وکرب و هلیمات

 نایحن تارف هنس رپ هلا لع هیقع ندیل و یراریما

 «یدنروب .نییعن ریما لا رگن دنه رزم گی و

 ییا ندعو یارح هراحالب ضایع هدانئاوش

 ۱ هب را ادب یرعتشالا یسوموا ی ندنفرط صاقو

 تاذلاب غن ضایع یک یربکدنا ع املص ینیبیصن

 ناثعرومآم ندنفرط هدبعوا و ییارادو ندرام هلم نع

 ییدالب ضعب كنسيلاوح هبنمرا اص صاعلا یا ن

 . یدلیا طبض ییهفروا هبراحاپ_هاسم نن بیبحو

 زوملت نیعلا سأر «تارف"جاوت “ج ور ؛داصءاص

 -احوتف هروک ذم هنس كن رلترضح معنا ضا یو

 س

 امنع هللا یر هبرام یمەدلاو كنسنلا نا ےھارا



RNGمنا تام  

 | یقغ نب ضایع یراترضح هدیبعوبا ندفرط رکید
 e ضایع ندنکیدتا روم ام ےک ییدالب هربزج

 ۱ هات و قلواتلالا تیبیضارا هرمصاعلاب ییهقر كردیک
 ۱ ۰ یدلبا طض احص هلیطرش كمربو هبزج

 عقاو هدهریزج ییهبقعن دیلو ضایع هرکصندنوب

 هشرزوا یهاط رب كتسهلمبف راز ندابا عبات هرلمورو

 لقت هم ور دالب راس لوا اهد هروک ذم هلق توردنوک

 هاکراب تیفیک ندنغددنلا یربخ یرلفدل وا شعا رارفو

 هسا زْه وا هداما هروک ذم *هلبق» ضرعلایدل هتفالخ

 ندکلم ۲ رام ور دوجوم هددالب نانلوب هدنیلمم "یدایا

 یدال واراعشا هلوره ندتفالخفرط «ینجهنل وا جارخا

 هعان رطند هب د هک دتشرا ییدآ الرع ترضح هسالفره

 شرود هده جرد قجهلوا رادهشعر یدوجو ردق
 ۰یدردتا هداما یهروک كم “هلق لاح رد ندنهدل وا

 ا راس یهدهرزج یشک كب ترد ندرانو

 هنرترصح هدنبع وا یسهیش قرهلیغاط هنرلارا برع

 تمالسان داربج هنفلخ هروک ذم هلق ۰ رب دلباتعحا رم

 هارک ۱ال) هدکدنا ضع هاظعتفالخ سل ردنا لوبق

 عرش زاوج هرابجا هصمطح یلیاج صن (ندلا یف
 را یرایسر هم ود هلق هلکلر و یاوج یعیدلوا" ۱



 ۸۷ ای

 ودرالوب رب یواح یدوجوم كيزویج وا ندمور دالب

 هد د) وا یرلع وع“ كن رات رطح هدیبع وا یکیدلیا عج

 یصجهرزوا كمردشا رب ینیراتوق هدارواو كمکچ هماش

 كریدنو ۰ رایدریک هصج رامور بقا-عتم یسعا لر

 هن رز واما یتیدروب اطعا كنهةلخ هلذم ندنعل رسا و

 هلا موا و نصح هد احر بسانم تويءهد یک هماش

 هرک اذه یغنیدل واول ريخ كنرب یکناه ندن رل:هج هب راح

 ملات هنتژک لرکسع تیرفظع» دیلولا ن دلاخ هدقدنل وا

 بانج رار هلا ناي یتغیدل وا هدناب و تن قدص بویل وا

 « یتسشوا برح راستخا روق و دف ای الکوتم هقح
 قره وط ناو صج ندهاح هیلع ءان «یدلیا بیست

 رارکت و ناشدرپ ًابرح ینیرکسع مور نالک هن راکوا
 ۰ رای دا طرص یهعج

 قاع حونفیراتضح صاقو وان دعس هدهرصوب
 هدکعاماود هکمروتوک ورلیا یرضوط هنسیلا وح نیبصت

 هلا كالقره ندنغیدلوا عياش یرارخ یعیدلوا

 یمظعا ےہق دود عم ندنسیلاها هر زج كنودرا ندا

 یودراو ۰ رایدشواص یرغوط هنرلتکلع بولیریا
 یییراکح ەە هدا تمواقم هل هب 4 راح رب یسهیش روک ذم

 ۰ رايد تک هنن تا ب ولیکح یسیهل کشک ام رود الک |



 ربغلا تار ۸1

 هب ادم ردا ا هدنرلر و باج یس هلج هلبا نیمأت

 ۰ یدلبا تدوع

 یس هعق و هلبج

 هست یا نوا وتسا ان ةلبج ندناسغ كولم

 یهانیتفالخ"یلام تاذو تعزع 4هرونم هندم هده ریه

 رز و4 هجربارب ردنا تاقالم هلبا

 یلود هنساسغ عقا و هدنبمق سی و
 ند هرازف یب هرزوا یعیدسنل وا لیصفت یتیفیک هد

 اطعاكن راترمضح هفیلخ هلت مج یینیدروا همطا ر هريش ر

 ندارواو هاش قر هلوا ضبقنم ندم” یراق درودی رج
 « ردشعا دادنرا هلا را رف هب هینیظذطسق

 ۱ هبمالسا تاحوتف ضع و ی رم هصج تلف ره

 دم و هد راهن رام ندنآ تعیس لفره یروطاریما مور

 تلح برحا ترحنم - نکشعا فداصت هرات والغم

 یک هاحوذم تکر > یکهدسف وص ها راهم د دمانلا 4ب

 عج ینت وه عو نوڪ ا ناب . ییءعلاط و تڪ هدهرک رب

 رر هظحاللاب یععا برح هلبا مالسا ندهاحم هلن

 راس وندنسازحا ت:نالوا شلاق هدند - كن ربنلا نیا



 ۸۰ باتک یعکیا

 ه.نءاقا هدنآ واح یربآ مات موش سای بت وہ٥ هردن و-ط

 ۰ یدایارارف هن رلف رط یر یسودنک و

 هرکص ندک درب وس تولیس یراینار اند ال ولج نیس

 ۳هناولح ی زو هلي س هفرف رب تن رک م السا عاععف

 هل رسم هدا م و بس رشح هدک دادا تره تور وج

 مزه یرکسع و لوتقم یسودنکر ار هلرسمچ ه هعقادم

 تواير دن وک هن هن دم 99 لا ناولح و ال ولح

 ۲ و هرفن ره 2 واست هدن را را نیس ءازغ یسادعام

 ه رد كم
۴ ۱ 

 هلنعحا م نا £ ترم صح هر EE كنا ولح

 ۰ ردشعا تداصا

 نادنشسا یکم اب انا كران الو هدنشاب هلادرج درب

 هزوره وه هدنسارا لی هلبادا وس هدوسنا ا
 ورلبا هدلاح یکیدعت تولوا راز یلتوعص قحلوا عنام

 ٠ یدل دار طب فرص ندتع زع ندنعیدنل وارعا یسمالدیک

 ندا هدکدلبا تدوع هنادم ندالولج هدتعن شاه و

 هلک سیا .یتکیدلک هلهس هلرکسع یرادرس محرب_هدنمان

 هب رکسع هقرف یکیدلیا قوس هلدتفاف ر باطلا ن رارمط

 2 ی تم و لوت ندا هب راحاب توش هلع مات .نادیسام

 رارض ٠ رايدتااجلا هرلغاط رلمزینم ۰ یدلوا مزهنم



 اب

 كقدنخ هلقتوط یتسوبق كفدنخ هلرکسع عاقعف بقاعتم
 یسبه كسدهاحب ول وا میاش رک اسعل انا عددنا وا طیص

 شلاق هدنحصا نیفناب یرکسع نعشد ۰ رلیدل وط «راقدنخ

 هرل هکر یتیرا ودنکه لا بيغ یو دل راد احاق ندن ورد هبلا

 نر 2 قرفی هک و ضخم یکی راشیدنار ۱ رهت ول راح

 مال سار کی 3 نکراشوف هور هب هن وا هلا ناح لوھ

 نشالت فوبسل | هيه 5 رای دنا دک ردز وا یید رافدت هه

 O و TO هبا مظع
 ییو توام هر ربا رب هما :ی یک ۰. یداراب عانا كتآ

 تبوعاتوف هل . دهیف درب قصر 9 سا ام ۱ رکھا ۰ ۰ یدلرف 9

 ۰ یدیارارو هدا لاصیتسا یراناجاق و لاماب یرانالقب
 فلت یی سادعام هک هلا روق ىر رع نارا زاك

 یرادعم كن ر ع ن سد نالوا لو نوک وا ۰ ردشل وا

 چک یر
 ناراتروف یی رلناح بول وارمسیم یص* هلهج وو كنال ولج

 وب .2ا عاقعف ۰ رایدجاق یرطوط هنفرط نیفناخ رلسرف

 *یدنارو هدیک بوشارغوا هلا فالتا و بیت یرپ رارف
 یکی م ۵2۵ دم هعداسارما وو هسلآ رخ ما زونا هدال ولخ

 شکید هدا ر وا درحد زر ندسنشد) وا انا رد هناولح



 ۸۳ یصطبا باتک "

 تولیردنوک هلا یراوس رفت كب یکیانوا هدتعی مشاه

 ال ولج هلرذی.هت شبا ةمذقم كعاتعف و ییسالیتسا كنالولج
 هلرکسع یفاک رادقم كعاةعف هرکص ندنطنبض كناولح و

 زکسع ندنکیدلیا مآ یتساسا هدنسارا ناتسهوکو قارع

 .یدلحا یرغوط ه الولح مالسا

 هلتهج یغیدلوا قرفتم هدالولج كراو نارا
 ندهناربا ءا ما یثان ندسوفروق یرللاط لرولنا را
 هنتلا مکا ییاروا هلیساشنا قدنخ یزار نارهم

 دمتع ن ماه هنن رزوا یرما كنه-هبلخ ۰یدنا شلا

 هلو یضوط هالولج هلا یراوس رف كب یکیا نوا
 . یدنلوا ذاختا شيلاةمدقم ورع نب عاقعق ترهل راقچ

 یفارطا كراقدنخ هدکد تا برقت هال ولج هلرکسع ماه

 هرسصاح ما «یدلیا هرمصاح یرابنارباو هطاحا هلرکسع

 یویتیررب كراولنارا هدلاح یعیدل وا دن نوک ناسکس

 هدنرنوک لوص كنهرمصاح كلرەشلر یرادادما ندا

 ۰ یدالشابه راحت هدن را هنایم نیفرط

 نالوا ضرام هرلیناربا ندنراهناریلد تلوصلنیلسم
 هللا فرط نم هدانناوش بوکینافلت یکەد ر رهلا ةلبل تافلت

 عھد تلظ رب یهعرصاقر یلتدش ك ندا روهظ

 قدنخ هلتربح و شالت یراولتا لرلسرف هاکعا تیععتازفا
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Eد رم ۳ ۰  

 .e و ۸۲

 ۳ ۲ ید را ردع د قاازارا
 هداب هدنراحما کیدا رفن كب شعلا یرادقم كارل سم

 نوا ه«یراوسره «رلیدا یراوس یسیعیج بویلوا
 ۱ ۰ یدلیا تباصا مهرد كم یکیا

 زمشعلا یّط رع و لوط كن ها اق مداد ناوا

 ۱۳ یو ناو اره ارزو ت ووا مینا

 هدنن ورد كرلذقو و شم وا مسرت و شقن هرخاف شوقن

 | میسرت راکچ چ وارد ولردو رلجاغا رالاثت «رارهن "رلوپ
 . زاب ییرودنک راناقاب هناوا هدانتش مس وم هک ی دیش دنا

 دحااق یدرلردا نظ هدرلهربسم و را هاب لزوک هدنلصف

 هحراب هحراب ینا رع ترصح هاکل ردن وک هتفالخ و

 | ىلع ترضح ۰یدلیا ےسقت همارک باصصا بوردسک
 اإ كب رکی یهچراب ندا تبا_صا هنسهصح یدنک

 E ردشعاص هه رد

 ۱ 2 نادمو ندقدجاق هناولح ندنادم راسرف

 3 لایک هنن رزوا الولج مارک ةازغ هرکص ندقدنل وا

 ۱ كجهدك هنکلاس# نارا الولج ارز ۰رایدتا بیسلت

 ۱ ۲ ثالاع نداروا ندنغیدل وا هطقنرب عقاو هدنشاب كربلو

 ۳ یر مصح دهس .یدا راو تل ومس هدکلدنک ههر وک ذه

 3 ی راد صح مرک | ةقیلح هدک دنا نادا ندتفالخ ماعم



 ٠ بانک کا “٠ د ۸۱

 سام, كناغتغف .یدنلزوا مانتغا یسیه ؛یدیشفلوا لر
 رایدتا نیم راند راطنف زویشد كم. «

 ر ربا صف ناو لاو رضا سا اب ورد
 یا یهدناواو ۰ یدلیا ذاحا هاکزام یارک ناوا

 ۰ یدقار هرزوا یسه-یلصا تده بویعا نییغل و ۳

 ادا جن ةولص تعکر زکس هلصاف الب هدروک ذم ناوا

 ۰ رد دهر وب
 بودیک هر ص یراهقرا كرام یقاط رر كندهاع

 تفلاحت و مادتغاو ذحا ندنرللا ییابشا یرلفد) وا هدقم رج اق

 نالوا کک 9-۵ رط ناو زه ۰ رایدایا مادعا یرلذ دا

 بیقعت هلرطسع یرتضح ةویح ن ةرهز یرل-مجک

 "سنا راوه هدنرلا بوعتتهدنرزوآ یروک_ندنکیمزا

 یایشا راد ضعإ او چا بنات .یدتا ي

 ورع ن عادعف « یدلیا روهظهدنگا راک و نانلا ندرلنو

 هدکم رو وک كن راوسر اشا یک و سا کا یراتر طح

 كن رلهاشداب نایناساتس هلغلا ندبالا بوروک یفیدلوا

 هدن ربا ل اهل وچ وش جد رسا خاطر یرلفد) وا ری

 زارفالاب یسج كنهروک ذم تاغتعم . ردشعا روهظ

 نیم اقماق و ےھت الجم کرا بوک یر ایک
 ید وا مست نیدهاحا نيد
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 ناجا نو ا ۳۳ تو ىلا ه دن رالع

 ینوصهلتروص و ۰ یدا هدکمز وهدن رز وا وص یکر اشوف

 تو عود فعال ندنابضط ءار قلرا ناهع* ناسرف وک
 هدلاح یراکداک هناب ناب محاط ماط یک ریظمسم رک اع

 یربهرن روک ندقاز وا یرلیغراق کهدنرازوما و رارورچ

 هنوک رب چه رکسع ن ۰یدبا رارویدبا نظقلشماق رب
 ناویح یسبرب كتازغ زکلاب ۰ ریدعا فداصت هناعیاض

 یر لت رم صح عاقعقندنکیدش وده وص بولی ر بص ند نس هو را

 ۵9 رط وُم راق هام نان لرد هر یکد شود لاح رد

 ۰ رد دم راح

 ۔دشانن هد ها ر وا رازاق رارا یک هدا و صو اا

 .یکیدتا رارف, درج درب ىع ربربارب هلبرهروک ییرلف
 نصح بولا هصبا رص هزروسف زر و شجاق هنا ولح

 قره وا جطاحا یقارطا ةا روک ذم صسصف ۰ ید

 4ارا ددږش قرشا هدهحرد قحهدسص راص ندنلمت

 ۰ رلی دلیا تعاطا ضرء راذامح

 1 لمن لباق نکردیک هناولح هللانع و لها درج دزب

 E بابو شات: هر وت وک راو ییایشا تهتلارک نالوا

 3 هدار وا توسهرو وک رايش قوح ك یک یناواو هعتما و



 ۷ ٩ باا یصکیا

 ر كن هلحد ضر یرلودل وا فداصم هداننا لوا

 هدر ومع ها کن بورس و دن رااح لوب یلح درک

 هل وا رلد ص هد هسا یان وس ینکجەدا Ab یمودنک

 راوص یکهدربع. و شام توروس تا هرلرهم وب

 یدو یلتژک هد هجرد قحەروا دن راد رو ك زاټا هد

 ندهلجد ییدهاح نال ؤا فولأم هلروص بو دغش
 ۳ یکیدلنا هدهاشم هدهسا یدمهدیا 1 هکمروک

 لا زوبتلا ورگ 7 کک دن رزوا قیوشت ندنکیدلیا

 درو های ه ز رفد ET هنرارز وا

 یرلبع راق هلن اقلاب ن دهاح هد رک دلک یرغوط هن دهاجم

 4 هعفادم ندنرلکدلیا تربغ هغي وص دج یی ع

 دكرهشود ا اور ناف نوت ۱ یگ ؟ هل و 2

 نیک هل. اقور ع هللا یر ۱ صام و ۰ یدل وا فات

 ید قلخ مالا ی ودرا ۳4 ۳ یس وط یو-شراق

 .یدایا رویع

N.نانلو هرز وا نامعط نک ردنا لو نیس  

 هلدیچک و هدکشا جاوما رشن هفارطا ندربعم یرهن هلجد
 ضعمب هدهسا هدعمر وا هننراق لراتا راوص هدنرالم ضعب



 3 ٠ دنفا رطا ا یتشدرا نر وا تل م

 دا رال ER ا ڭا هن ر وصح عضو راقن*
 ا

 یادصنالوا نانا | تدالص كنازغ تامدص و

 یعددل وا هدعل وا زا سکع هفاقا و راطفا ازفا تشهد

 هک یدل وا دنشم ودق 4 دشاضم هدرپش نورد هدلاح

 .راید بویل زاغو ردف ههګ راو هرلیدک و كب وک ن روص
 | نافجند هعلف نوا هزرابم ات هدهرصاح یاننا

 |[ aa یال ای ناف نا
 رول وا مورح ندنتدوع ردا بیغ ییالک وا هدهزرابم

 ۱ یدی
 روس - نالک 4هزرابهک لکد ب هدقداز وا تاقسصت

 ل كتاقضت وش «یدلاق هلب نّرمسوک شاټ هدنرزوا

 هلک هدورګا بول وا نابام صد“ ر ندر وس هدننوک

 یودرا هل راشا یی راکدتک ها وصق هنده ىنا و یغیدلاق

E 
 لوخد هن رېش رشدرا نیلسم و دعس + یدتالک ۱ هغالسا

 هزوک ذم هنده هدن رک دتسا كمك ها وصق هندم كل ردبا

 ۳ ین رویای ربت زیرارف بول وا هدنهج قیام -تاتاد
 E یافت قلم وبض ون یوم ا یاس
 (El اروا نوک جاقرب نوچ قلوب دیچ ۰ یدیا شمالاق
  هرایدلاق



 ۷۷ باک یعکیا

 ۰ یدلنا تاف و هنس و تلطلا دمع ن ثراح ن لفوت

 1 2 ۱« هبسا مباق و

 تاأح وتو صوءب و ی نه

 قف تا ولح و الولح و نأدم

 هرز واییدنل وا را ۵ ]ی هد ری ییاقو هقاس هنس

 یععقرب كنرکسءنارنا نوغزو هرکص ندنت ولغم لباب

 هللا نارو ناح رب یم رکید "هزاوها هلبا نازمره
 .یدا شاما هرصاح ییادم كردیک

 ی هظفاسح باہ ساو عطف یرسح ران ال وا هادم

  دادتما هام جوا ءرصاح هلکشا ماقها سفن بصن هل ا

 ماود هفیضت یتیروصحت یعسثرب كءالسا یودرا «یدایا
 ىزا نالکتسار بولیخا ههنا را یاو هدب عو و
 روهدا مادعا هبنکح هتکح هدنتلا لاصیتسا رهق یاب

 عیال نی یورتان وتامر رک چاک یا
 ولردره رهلوع وا ندنعیدل وا ندنس هع ورشم تاباګا :

 ل ا راتعنص و تحالف بول وا رهظء هتاعر ڪاھ

 ۰ رایدا



 تق رج 0

 "رول تم ۷3
 بوج نک راس یر سرف هدا روا هدک دلیا

 نارهم و ناح رب ۳ رد ؛هزا وها هلا نا نمره ىع

 یلاخ ند رکسع ی رهش لباب ۰ رايد حاق ییوط ها دم هلا

 ۰یدنلوا حً ندنغیدلاق

 ندا سا یراودنک هلا قوس هب ورايا یهرهز ل چپ

 هلجد بولا ییودرا هلا باشن رشک و هللادبعی زیکب

 هنس هف رف نارارب هدهار یاسا ۰ رای دلیا ر ور ید ره

 | یوک بولوا لصاو هیئوک لیکنتلاب ندنراکدلک تسار

 | یرکسع ولوتقم هلکعا مابق هت رح یبراب رهشناربا یکه دن رش

 ۰ یدل وا مزهنه
 یکەداروا ا هطایاس هرکصذدن و مالسا ی ودرا

 ۱ اها طاباس ۰ رلیدلبا لاصیتسا هراحاب هدنرکسع نارا

 ۱ هدعل ٠ .یدلدا هد اص م ندن رلکدتا لوف یه زج یدل

 | وا یتا كاناود نیناضام هدنس هجا رپق
 رد خیز را نصاب ریش ورا

 . نارسکناوا ندقازوا هیرقت هنادم یلسمرک اسع "

 ۱ زییکت لرهد (هلوسر ول اندسعو اماذه) هد راکدروک

 . رابدلیا



 ۷ باتک یعکیا

 . بول وا مسجرهشرپ عح ندهندم ید هدئاحاس هلجدوو
 زاب ع ندهموف رم نادم .یدیا عتاب كل ود نایناساس

 ليهلجد رهن یسهندم ریشدرا نالید ( ریسرم) هج

 ۰ یدبا هدنلوص یررکیدو هدنغاص
 ندنسدعف و هیسداق هرزوا ینددنل وا رک ذ هدوراقو

 ساق تک رحب یراتر طح صاقو یا ندعس هرکص

 اراتظتاهرما یرودنک رد ناذیتسا ندنفالخ زکرع

 صا یعیدسلا « یدنا رو هدا راظتنا هد هیسداق 4 رکسع

 هل هد هد لوک زار ری اوکو لا وزرا
 «رندروب ؛تکرح باڪس الا یالما یودزا كرا

 درج در یسا مما نارا هنرزوا یتعزه هیسداق

 ندادن قد یا ماف هل کر ادتو تابعرت ضعف هما
 انتعاهتوف رثکتا را ییاسو نا زمره و نارهس و ناح رب

 هليا هونا: ن هرهز یرلتمطح دعس «یدبا رازوهدنا

 ةمدقم هما هقرفرب یرقملان ملا دبع و طعنلا نب لیجیش

 شيخا دهدقم ۰ یدلیا قوس ورلبا هرزوا قوا شیلا
 یرلکدلیا فداصت هدنزفدل وا لصا و هع وم مات نسر

 ین همزمم هقرفوش «شدنفاط ابرح ییسهفرف ناریارب

 هلا: یم ود را٣ یرلتر صح دع هداننا یراکدلبا تیقعت



 ھت نو ی یا جم یا E تا
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 1 یر رم قالو یبا ن دعس رومآم هقارع حول
 ۰ هدف رم ES ابا قوت هب رت کت عرف جعل | ررع

 كردیک هت وی افا مدعم ندنلوص و كنم رک اسع ۱

 هرا«ورندرابرع یهدهریزح و هطاحا هلو دنخ یرهش فارطا

 نییعنهب هظفاحم یییر هلربق هج راشو رتو بلغت و دانا عبا

 هرلیدتسوک تءواقم هدکداک هلرکسع هلادبع ۰یدیشعا

 هدنفرظهروک ذم ماباو ۰ یدلوا دن نوک قرف هرصاح

 او تیک[ قلب 2 لویو رایج نیک یک یر

 نامارلبرع ندنکیدع ییهجرد قجهنل وا لمك هشاصم

 یدل ر وناما هل ط رش قلوا ناس یسیه ۰ رلیدلبا بلط

 رلددل واق چلم هن دهاح لا لوبف یتیم السا هروک دم لاو

 تیر هلت یتیدلاق رادتفا هتم وام دحه راس نرروصع

 ۰ ۰ ۍدلدنا زبدح) و من

 یلکف الا نا ڪر م 9 كت رکت هللا دبع

 - دليا رومأم هنعف تلصوم هلل رع لئابق راسو باغتیب

 یدارک الالبج هدعب و یلص ومر صا ادعب اردک ندا

 یس هرصاحم كنادم

 (E لما ( نوفیسهتک ) هده دق هنم زا نادەم



 ۷۳ باک یعکیا

 - ر دنا صیصح نوهسهرادا یدنک رع ترضح

 تاح وز مارک باعا ندنفیدل وا زا كس هفیظو یکید

 كردیک هناي كناهنع هللایصر هصفح ندهللالوسز

 ثح ندمهدافا مر ۰ ردزآك یتاصیصخت كزکیردب »

 ریدد « هلا راطحا هن را ودنک نس ییدمز اوا

 یاو » هدکدلیا ض ص ههغلخ یتیفک هصفح تربضح

 لرلنایلیوس » «یدروب لاّوسود « رد راک نایلی وس کس

 قباوج«مشمری و زوس هنر ودنکی جدا ناب ییرعسا

 یکحعدقم ندن » یراترضح مر ك ۱ ءهقیلح + یدر و

 ۰ لب ریآ ندنرزنا كشدصلا رکبوا و هللالوسر مرلثس ود

 هدوریک بویمهشتی هرلنا ۰ ریشهلغا کوب م هسل را اریز
 توق ردقهنررع رخاو ۰ ریدروب «۰ مرول وا شلاق
 يصر ۰ رایدلا یشر چچ ندلالا تب هلصف ند رورض

 ۰ هاص را و هنع هلا

 تاحوتف ضمب هجهرزج

 نرهلاندام هر زج هدنسل والا یداجج هر ن

 2 ردشش وا ر رال صءب ندن د رلد

 ندسنفرط یتلود مور هدحرات وا تیرکتو لصوم

 ۰ یدا هدنسه رادا كب كالا و ر هكنماب قاطنا توسڏم
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 9 هول E روک موزل هنطبر ه هع ورشم هد عاق

 مضو هروشم یهدام و هلا مارک باصصا یراتمطح .

 ادا 7 ی وع ن نج رادبع و لع ترس هدک دادا

 رع ترضح ۰ راد د « زکسلمالشاب ندزکسف یدنک

 ۳ نددآمع ترضح هالا ل وس ر i ء ادتا ريخ »

 ۱ « ردم جوا ارحا فرظوت ما هلا قب رظ(بر و ال او برقالا)

 ۱ ۱ ۰ یدلیوس

 یمهدام فیظ و هلا اد ندمابع ترنصح هلع ءان

 ان هذ رزوا یساسا مدق هدمالتسا تباصص و تبارفلها

 ۲ یبیص وا(... كلا *(0۰۰۰) مسقیحن رو
 ۱ (۱۰۰۰) ۲۰۰۰(۰) ۰ (۲۵۰۰) بلا یلعو (۳۰۰۰)

 | مرد () 7 )7 )۰0
 هتک اسمو مه رد رزو ها دص لر هلب دا دی در فداظ و

 هنسدنک هر ؟صت م ید)دنا تاتر یادعب تورج سا

 ۵ رم هی ی ص "هرادا ۰ ا نداعصا ی جلد هود

 ۰ ریدر وندا هرادعم تك هدا تدافک

 هشیاعزکلایو كی رتوا هنسیر ره كن ه ونتاح وز
 صیصخا اب هفرظ و مه رد كب یکدا نوا ها ع 73 یر

 نودنیراهد رج دیف نوګا یسیماساو ماسقا كنق سم

 ۰ یدنل وا



 ۷۱ باتک یکتا

 تاقالم داخ و هدربع وا هدعد و ناهس یا نا دز

 ریدروب تاصاوم 4 هیاحلردا فرشت هلرلیهانیرفالخ

  یمیلاها سدع)اتس هک ع | رارف هرسصم هدهرص ونوت را

 لوبق ییهزج بولک هیهانیتفالخ ترضح هاکراب

 ریخفو ت لمر بفاعتم و سدملاتس ادص ندنراکدتا
 ززح ن ةع و هنفصن كنرطسلف مکان هيلع لا

 یسحرو ۰ یدلروب نییعت یلاو هنفصن رکید جد

 ی «یدلدا هماقا ه درس دما تاب کیا و هد هر
 هداروا هلتع نع هب هب اح لہبح رش و صاعلان ورع

 ۰ ريد لیا فرشتو تاقالم هلایهانبتفالخ "یلام تاذ

 دک ندی كف رش سدق یراتمطح ناغید ةقیلخ

 ی یا وو
 تدوعهبهرونم هندعو اطءارما هنسان دج“ ر هداروا

 هرو ےک هلاوقا حا یصق كفش سدف ۰ رابدرویب
 یرایصعت لراخروع ۰ ردهدنس هنس یصس نوا كتر

 ۰ رار و زاب یغید) وا هدنس-) ان وا

 نواود نودن واطء برفت

 را هیطع ریو ندلالاتس ور ندنداعس نامز
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 كور نوټرا ۰ رایدتک هشرارزوا رل مور هلرکسع
 (فیرشسدق) سدلاتس ۰یدلیالوژت ه هلعر هلا ودرا

 دماقا هعطم تیعجر ندنرکتسع مور ی د هدنرافرط
 سارفاا ےکح نقل ندنفرط ورع ندنفیدل وا شل دیا

 کا5 ارب یکنالا بواوا یکهدسدق و یکعلان رورمممو

 هدهرص وا .ربدنل وا قوس نۆ الاتو هلردسع مور

 «یدنا لوفشم هل سهر صاح كن هب راسیق 4ب واعم

 رل دات وط هلاتق و ترح یمیه كن هم السا دف رف نانل وارکد

 نه تاد رف وزو یرکسع یهدنتفافر كن وت را ورم

 ٠ یدلکج هسدعلا تيب بودیا عج یرلهزهنم نوتنرا
 هلورعنالوا شعالوزت هندانجا مالسارکسع یهداروا

 تفو یتیدلروا لخاد هسدعلا تب نوبترا .رایدتک هتناب

 < هبطیصیص فقاعتم ینو ۰ دالا الدا یهزف ور

 یر هن دم 2ر * اقا °“ نا ربح تب ۲ نما و دل

 ۰ ردشُشل وا جن یسراسنیادم كندرا ها

 یسلاوح ماش هن رز واه ربو ڪض دمت ولغم رله ور

 ةفالخ كند اصم طقف بورس وك تبغر ه هطاصم یک

 تل فحش ید رظمدلنا سالا وعل ندع هار ا
 .ینيرات طح .هنع هلا ىط ر یضترلا ىلع هده ندم رع

 هدهار یانناو تکرح ندهبلعلا ةفالطلاراد فالص-الاب



 1۹ باتک یعکیا

  یرلتمطح هدیبعونا و «یدایا بیرح یرهش بوروس
 نايف ینا ن دز و هئرطا نصح هلا هس نب یب

 نالو هدزلحا وس ماش رڪ هل هتف اف ر هب واعم یادنرف

 زا حخ هدرلار وا وتا قوس اک هفرف رر هاب كن راسو

 بوشار یلاها هلمس ود را فر هد هب راسدف ۰ یدن] وا 2

 كم ناسک س هذه راع یراکدتا یدصتوشراق هن دهاح

 رارف نوبنرا یتادناموق مور ۰ رد راشءر و تافلت رفن

 0 ۰ یدلیا
 ندا نابرح و هنارف هر اد نا دم تم هب راح م ورلا حب

 : رداصح الو دعد ال یتافلت دا راهور هدر ب راح یهدرارب

 ندرا و یرهعقو ناس و ندانجا

 هرکصندنس هعق وم ور حرم ا هللا یضر دلاخ و هدنبعوا

 هنرزوآ ناس لیبحرش و ورع هدنراکدتا تع نع هصج
 . یدنارشعا هطاصم دمع هلیسشلاها ندرا ردنا لوز

 نا و ه خو نداسنخجا هلسادناموق نویرا رعور

 هدب دا هدق دل وا راسبحا یرلک دلما عمح ه دن راف رط

 لیبحرش هلا صاعلان ورع هلا فال! یلسلاروعالاوا
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  E ۳ها

 و 0 2 1۸

 هله وت هبلسح هما و وا كرد زر اتم دو2 و 3 3 وا

 ۵ یرهعلا مع ی ضايع یکیدلیا نعل شا ۵م لوم

aم  Ea)هللا یدفر  BPEباح ر  

 هدککا ممصت BU ا 8 ا هد ٩ سص ول

 a سا ی رات رم هح> هددبع وبا ید رافد وا

 یر سد ر هلکعا لک یس هلج بو را و هم رارز وا ۱

 دال هډ ۳ ".یطارا یک هددلاواو ه رعم و ل وتعم

 ناب هدنسع تاحوتفو ۰ یدل وا ake ند ههر سا

 جت 15 E ی زهب 2 هل بس دايو 4 e ر ی

 ۰ یدلدا

 رکسع و راظفاحم هرالحم نانلوا مه ی راترضح هدنبعوا

 4 _-.تفافر یدعلا قورس ن ہرا و ا هماقا

 هم ور دالب ردق هن دن رد سیلف ه-فرف یکیدلیا قوس

 تیعجرب ندنرهلدبق دابا وخونت " هدنتع نع نح ٠ ردشاچآ
 ا هریقم  ریدلی ماسق ه هعفادم قاحاالاب هرلهور

 ۰ یدتعاط بوزو یسیه

 راع رج دیلولا ندلاخ هدنسانا تاحوتفو

 هه راس دالب هلاناما یتسیلاها و البتسا لردبک هشعرع

 او شی ی سس ناتو نا یا یک ی



 ۷ ۱ یصطیا باتک

 شەم ۶ تلود ناس اس اسرب هح و هلا طم ص ىس ەفک

 ناز يزعطع تل ود مور هدس ود را لوح وکرب ۰ یدادااحا

 زکلان دلردا و هلیمام ی اف مص) ندن رل هعطق ۳ رفا وابسا

 مه رام رات وا نه را کیی هال ناو یل ولتح اک
 ۰ يدلب هلس روق ندلن رال اد الد یکهدان ور وا هلرس هءئام یادعع

 یدانا یافت ید هرو 4 د زلب ۰ یدا جوا رکا

 . یدنا كح ےک نیم

 تراماماش كن راترمضح دل ولا ندلاخ یسیح رب كانا ارجا

 ۰ ید وا نات هدو راق و یعیدل وا ىلع ندنس هر کسو

 تام و رب هلیلاخ نیس هلج نامش كن هیماسش تاج وتف

 قح بانج »یرلتمضح مرک اهفیلخ هلتهج یعیدل وا شنا زاق

 ریذاسط یا ندن یا اردتم نوتسلیا تجر هرکی وا

 لات دیک دنکنوا نکشعا لع یدلاخ ی ۰ شعا

 راشءو تمادنراهظا هنکیدتا لع امدقم ره د « یدلیا

 ۰ رايد روب نب 0 نهبعذ شر اري س یهلا

 هدک د دک هرلح هرکص ندنهگ نب زمنقیرلت ره هدسع وبا

 ید ربح یراکدلنا نابصع دل ادهع ضصه یسال اھا نرسلف

 سصاسنخ هرکصادنو یرتربضح هنلاراشم. .  . یدلیا



 ات را 1

 3 دن زواوایدنک هح وط هل و داخ ت رہ طح توقیج

 ۱  یکیمیتنکوم باروچ كعور دالب راهو ماشو هدکلک

 لک | بوروک یتفیدلوا دک تولبزوح را ا

 ا هرم هل وا ردنقمكذنلود مورهکلاع هظفاح ق را هم

 هلا لاج ر موم هو سو 3 ندنغیدل وا نا نقب هلسسام

 لع كد سکور نکر دیا تفوج و هج و هن هبنیط؛طت

 ءازحا] 3: یا » هلرسحم رظذفطع بوة هن رز وا

 نالوا شعا دوعسم یزفغل ود هل اند ودعم ندنسهعظع

 نهزاضلاو لئاز نوک زمعبد) وا ج اک ه روس

 ندرلع ور هرکصندنو یضارا كرابیا ۰ یدل وا یضقنم

 قابا هکیعاریط نیزسنلوا مبات هفوخ هلی دحاو صعث

 ۰ یدتا عاد و هب رلعا هب رلعا رەد « ردعج هم هرصاپ

 كوب لا كناد هدراګ رات وا هکرد هدو "هوق و

 یسیرره كراو بول وایرلتل ود سرفو مور یرلتموکح
 9 هدکعرتد یطارا ورک وجب هب رح تام و 4 ا هوو

 هدنس هطفنره كص را راطقر یراتیظع و تلوص و

 ندنافلکت ولردره وُشراق هنسل رب ره ن کیا هدمج الغلا

 مالسا لوح وکرر هداس تیاغد هج هب رح مزاول و هدازآ

 كفاع دالب نده لارا دود ح ا ر كنس ودرا

 كش رف تلا ابقاعتمو الیتسا هد هلج رب یک شا ردق هنساهتنا



 1 ا ا

 هرعهو رر يشو اج كردیک یمودنک و نییعت 4 هظفاح

 ۰ یدّتا 24 ِ ودع ید رهش هرفد ال و لص ید را هدم

 دیاولا نب دلاخ هرکص ندنو یرلتیضح هدیبعوبا

 نالوا یزکرم كنسیلاوح بلح تقولوا یییرلتضح
 مور نکردیک دلاخ ۰یدتا ووا هحصف ییرهش نرسسنق

 یداصت هدس ود را م ور مسج رهدتفافر ساس ند سا ما

 ۰ یدل وا بول رورو لوت سان هب راح اب هلکعا

 هداروا ندنفرط روطاربما نوا هظفاح ید رو

 ید رف دلاخ ترمضح ۰ یادش وا هم اقا 4ب رکنع وور

 ۰ راد دما كعا دعوا دم رم ور هد دلا هرنلا ۵ لی لس "و صاج

 مه رک هنکا دل رلط واد ۵ كر وعرح ها وه رک ا « داخ

 هدنا د وات یزکیه و د وعص هر صف وج هلا یهلا نوع

 ها لب زاغ نالوا یعاس هوح نمدجح تو ردغات یک روت

 یدزدنوک رخ هنروصح ود 4 ردکجەدا ےس هن راكب

 همالسا یدهاح رللور ۰ یدلیا دد شت یهسصاحو

 تبوغار یییرسنق ندنرافدالک ۱ ین رکچ هيدا تم واق»

 ۰ رلد دلکح ۵9 رط دهد

 یس ۰ یدا هد هو ر وا هدانا و لفره روطارسا

 1 : ء 2 5
 ندلا E ماش د الد راسو هک اطا و باح ايو اھت و

© 
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 ۳ .نینسلاها مریم کرک یلاراو تولت و طه هیت شاضم
 7: یدردنوک هصج نوڪ اتن واعم ی رکسع یکیدلیا تالرت

 3 هللا یضر صافویا نب دعسیربما یهود را قارع تیفیک

 ۱ تانرت رکسع هفرفر هدفدل وا ىع وع“ كن رلترمضح

 :یدلیاقوس هننرافرط اسیفرف ندهریزج دالب و تره هلا

 | یییرترویرکسع هریزج یکیدردنوک هصج كلفره
 ۱ هب و رک ندنرذدل وا روبحعهدوع نوڪ ا هظفاحم

 هرصاح یییرهشصج امنع هللا یط ردلاخ و هدیبع وا

 هدصج ۰یدبا رويدا مکح اش تب کو را

 | قابا نیلا یسپه كرابرع ییسر كنرکسع مور نانلو
 ییرفدل وا شداعسا اباد هقوغاض بول وا قالبج لیرجت

 کج هلیک ود یرلقابا ندقوغاص هوا رازوا همصاح و
 .یدنلوا تا هدنیروصح ندنکیدایا مهفت هراء ور

 ۱ یرلنودوالادر قح هاب كن روصحت ل ردنادادتما ه صاحم

 هنفمراب رب لدحا وصح ندنرکسع مالسا هلتهج ینیدلاق

 ۱ یی , ندر ور هدلاج یعیدل وا شمال ررض هلم

 فاربعاییرازح لاک تبثاع یدلکود یراقابا ندق وعاص
 ۰ رلیدتا ملست دن دهاحم یصج و

 هل رکسع زار ی رص)ا هدامع یراترمصخ هدربعونآ



 ۳ باتک یصکیا

 هلف داصت هع الکل ا یذهدل و نکر دیک هصج امهنع هللا یضر

 ندنرللارنج. لقره یروطاربما مور ۰ رلیدلیا عاسقجا

 لوزا همورلا جره یسهلج «یدردنوک هن رلاقل یرودومت
 ڭكنەدىبەء وا سناب ندى رالا رنج مورو لدلاخر ود وئت ۰ رایدتا

 یهدنتفاقر رود وت هدقدل وا حایص ۰ رایدلماشقا هدنساذح

 دتورو یعددلوا هدعقوم یکما ثقا هل رکسع

 ف دلا ترصخ" دلا ی رخ یکدلکح یرغوط

 ندعشد جد نایفس ییان دز یسیلاو قشمدو بیقعت

 هقرفک هدنتیعم لر ود وت ندهقرا وندک وا بودا لابقتسا

 یرادقم رب زا كس كنهروک ذم قرف ه راحاب هلباه رکسع

 ۰ راد دل وا لوتعم یسادعامو صالخ

 یرلترضح هدنبعوبا « رکود دنک .دلاع ریخت

 نالیزو هل غل وا مزرنم سناب هدک دلیا ه را هلا سناب

 هلرکسع هدنبعواو هرایدنا رارف یرغوط هصج رامور
 هدکل رب هلکعل ر یسکیا نکردا تدوع دلاخ و بیقعت

 .رید روتوکبوروس ردف هصج ینیرکسع نوعزو كسناب

 هدکدتشا یمازمنا مور حج ص لفره زوطارما

 یس ودنکو اطعام یسقک نوجادادما هلا رح یک دصج

 هنع هللایطر دلاخ و هدیبع وا .یدلیا تع نع هب هف روا

 نروصح ندنرکدلیا قییضت هلئدش هرصاحاب یصج



N :ربغلا تا  

 ۱ هت الا وج تارو هل رکسع د وعسم ی حاج ندتف الخح

 5 ةربغم هن ولص رد هل وص و ڭكعشاع تونا وا قوس

 مرا راسف یکم سرف ردق لس هدانا و

 توشار هدلح مات باغ صو لایفتسا ه ربعم هلک هن رزوا

 ناشر هل N یدلب | لاصرت سا یسبه 3 رح

 هنس هقناس ووا هن هسغ هدو دز] وا ضص رع دن رات مے

 ۵ ربعم داکعا تاق و هد وب هدلأاح یدل وا شارو نییعت

 هرکص اس یکاو شف وا نبعد لاو ه٥ رص كروس ی 7

 ۰ رد دا نعت یرعشالا یهو» وا ي رب هلا لنزع

 دعس و هفاحف وا یدحام دلاو رکب ییا ترضخ
 هسع تا دنه یهدلاو كنه واعم و یراصذ الاهدابع ی

 ناس و ندانجا ۹ یاحوتف ماش و یسدعد و ج نه

 اطع قدر - یک كدا تا و ندرا و یتاموقو

 نادم ہر صا ب یاحوتف هر رج ی ن واود نود و

 یناحوتف ماشو یس هعقو مور حر

 دلاح و هدہبع وا هرکصندقدل وا مز٥ راهور هدلعک
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 راس روو و ه راح لتدش مارا ا

 كن رعه عد و وش ۰ یدل دا رسا نازم تولوا ل وتعم

 « یدیا ی ی یحدرد نوا

 یعتلآ نوا كرده هروک ذغ 2 ۵۶9 و دا ور صعد

 هع تو وا و و ندن را ۶۵ و و ال ولح ید دنس

 4ب هرمص) ند رله ر طظ ی رلذ رطح صاف و 4 فا ی رو س

 ) لا( ۹ ندقدل هدا ر وا تدم هام رب شرك وکر

 ۰ هع ندن رلکدتا حورح و ماو دنملع ا یرهش

 9 ندفدق وص ۵ رهس بوزو ا رح ی هم ود ر "یلاها

 فیفخ هدک و هلغلوا تهاذ هفوخ ند ولع و رلسرف

 ۱ هد هر ا ید رالام نابمهل وا ن ا له و ناععتسآ یب رابسا

 ۰ راب داکح دس رو دژلد ر < د بوک ین ) ام هلا ا

 مانتعا یی هک وزن لا وما یک هد ورد لبا طیص ی رمش نسم

 هلت رش اہم هنارع ط .ط رسد را هرکص ندو

 نابم تسد *یدنل وا ۵ فر رس رڪ“ رب ند شیما ادتا

 هنرارز وا هل رکسع ,« تم هدن رک دچا ضر») و ۳۳9 < یس ےدلاھآ

 ریسا ینیرانابز رم و لیکت دم وفر “ىلا .-ها بودیک

 بناح ۰ یدشا تم نع هو را زار و و ۰ یدلبا



RE LES IPN SE E E اه 
 ج  O a e E : : ۹ ۸و ی رو زا ی ی ۷

 ربعلا تام ۹۹ 1 ۰

 1 ۰ رده داس داس یگدردنوا كن رعه یسهعف و هس داق

 هدنسملا نوا هد رل صع و هدنشىل نوا یر اصعد كنخروم

 ردح ره تیاور یحنرب هدهسیا راروهزاب یتیغیدا وا

 یجتف كن هلباو یکلیلاو رصب كناوزغ نم هبتع

 هبط تفو یکیدردن وک هب هلا ین ین رگ ترصح

 «یدبشمردنوک هنسلا وح هرصب ییمودسلا ةداتف ن

 ةد نا شعا لاغتشا هلا عانغ ذخا هدیلاوح وا هبطق

 دن رز وایتعحارم نالوبعوقو ندنکیدروک موزلهدادسا

 هدادما 4 هصب سام ن حرش ندسنف الخ "لا بناح

 دنفرطهزا وها هرکصندکدتک هه رضب حرش هلکل ردن وک

 دن راولم وقر كراولناربا و شمچ هلو اهجوتم

 ف رشا فرط هنزوا كن و ۰ ردشلوا دیهش هژف داصت

 لاو هنهروک ذم يحال ناوزغ نب هبشع ندیهانبتفالخ

 تنواصعم ه هبتع كنهئره ن دفع بوليرو نییعت
 2 ااا ملا رن ربع ییا وک دک هرم نوفا
 هب هتع یبعا تماقا هدندودح یرلیضا را مو برع و

 .یدلروب نامرفو ریرحت
 هنساذح رج بوح هلو هل کارم ا وود دشع

 یابزرم هینارف جاو كاتاود سرف ییفیدلوا لصاو

Ka ai Siaرز وا  



 ۹ باتک یصلیا
 هه

 A STA عاقعق و شلوا فلت
 ندرانا هسا ةونحن هرهز بول وا و هس رلسععت

 هدک دشُش هاب رارف ایفا یز هق را راد را رفمدعم

 رب ندنکیدروک لوغشم هلخءالپوط یرلهزمنم یسونیلاح

 بوشنب هدیساعفر و عاتعف ۰یدردلوا بوروا هدهلج
 هعفادم و مادعا ییژلنانارواط هحالس كن راکدر وتک هلا

 ۱ .رلیدلیا رسا ییرانایعا

 یدوحوم كنسودراسرف هدننادب یسدعق و هیسداق

 شاوافلت عوج هده راحماتخ نکیا رف كب یمرکیزو

 رار هلرانالک ندعاش هلتفافر ماه یمنی اتو

 كم نوا هدلاح یعیدل وا ترابع ندرفن كب یدزوت وا

 تنرفظع تیفیک ۰ ردشمحا یتداہش تبرش نیدهاح ردق

 هلفغل وا ضّرع هتفالخ هاکرد لیصفتلا ىلع ندنفرط دعس

 «یتدل وا نايا ترسم دیعرب هد اةفاللنا راد
 لهآ یرزوک ك رلسرف رد ناوک دم وک

 هک ولب رب ندرلمح دهاح ر هک یدلب هحردر ندعالسا

 «یدبا شود ندنرالا یراحالس بو هرد هساک تسار

 ندقدنلوا ضع هنرلتمصح مرکا ةفلخ تیفیک

 ندحو» دونح اراظتتا هن رودص باوح هرکحص

 ۰ رایدتا تماقا هد هبسداق



 ربعلا ی : ۸

 بوروک ناله نک ر شلاح دنمج ندا لو سر

 هلسعشلیا هنالسرار ن ل عراق هدناکشناسنا یز وک

 ندعنغابا لاله ۰ ید هرې ییسودنک ندنشالت ربارب

 هرکصندقدقاط هنبرزوا یغراق هللا عطف یتشاب بوکچ

 ( تسر تلق یتا الا) بوقح هنرزوا یر رس تقسر

 قلخ مالسا یودرا «یدضاردق یکیدلب هقج یسس. هند

 راهظا قلنامداش هلنا یرلادص ( رک الا ربک ! 20 ) ندزغارب

 هلا دانرفو و یدهدبولیرف یرالب هرب ندر درام و

 ۱ : ریدالشاب هکعا رارف

 یر كن رارکسع رام نوجا قداجاق هدیرح
 نک رچاق هدکل رب رنو ۰یدیا رشمالغاب هنر رب هلرا ریز
 ۰ رایدل وا فلت توش ود هر هلیفاط

 نادنرفرط ند ندهاح اا و لاونا یک د هک رعم

 یارک مصرع نالند ناتو اک نتفرد نکرون وا ماقا
 ندنویلمر ۰ ىدا شما یرترضح باطلا ن رار

 مهرد كز ووا هرارض هدلاح یعیدل وا ق هدا ز

 .یدلردن وک هتفالخ ماتم هلا ممد س ج بوللا كرهل رب و

 e ندنفیدلو ماتخ هبراح ما نایک و

 .ردشل وا رهشم ود
 مدا ی هک یک ندن رکسع ند هده راحت وش



 ۷ باتک یجکیا

 ویا ید رام و عم د كمالنسا دوع و٤ رص دونج

 عا بیک دادا بر یم تا یر الف
 - راش حالس زکلاب ادص نالید,شدا ندهکر عم هدلبل تل

 ۰. یدنآ یسد

 لوغشم هللا امد ردق هب هک یراب یرات رطح دعس

 هغ ود راتمايق نده را تد_ش هدلیللافصت ۰ یدل وا

 یدنک یسیرره كنرانادناموق یرکسع مجع ۰ یدالشاپ

 «شاب هدنحا یرکسع, نع ډ «یدا شعا بیغ ق هقرف

 نکا نیم هک رانالسرا هنراچتا یم هلج بویل وا وبلب قابا
 ورد . رلیدبا هدکم ردل وا بوینکج ییرر ر هلمل وه ناح

 ۰ یرایس ی هو را ٹاک ردو هعلش ود ندحابص و هحارص 3

۰ 

 بیععت هعرصاق یللتدشر یازفا تشهد هد رع وش

 ندرداج سر ۰ یدلَه هنشابرداح یغیدنل و كعسر هلکعا

 عاتعف و .یدلفوص هننسارا كن رهلوج هلرارتاق بوعح

 یسودن ڪڪ هدهسا یدتک یرغوط هنر رس كعسر

 ۰ یدمهل ون

 ل ر دک ندق رط هة را هلع نب لاله ندن دهاح هداناو

 3 هکلوک یک و لرتاق یلهلوج رهدنرانک قستعرم كعسر

 هلعاف هلکمروک یتفیدروطوا هدنکوا هلا ذاتضا تا



 : ۱ oNربعلاتارع 3 ۱ ۱

 ینیرایدنک مول وا هد روعان د ۰ راب دنا هدم وا راد هنن رای

 كمردل واو ههاکتفایضر شادبا هی هلبا هذدل "هلاواپ و

 توعدههاکدیع ر كحمدا مو بولاق طیشات یسوزرا

 تاکرح وا ندا لار ینادیم هب را ۰ ید رو هدبا

 هدنرهرا یرادعطع تیعج- وا كلرلسرف «هدنشا ازفا تشهد

 ندا نالوح هد ورد رلنام روا مسج ینید ندهاح وا

 دم هح د دع « یدبا رویم هنزکب هیس رب ۳۳۹ ندر هععاص

 زارتحا كرنا لوا بهذممه ندهیزج دّشاط وا هدنا

 هلرلنایل وا نال کیدا: رولیب هلوا نکم لن یرلداعا

 هغجاب هلل رظن یسادق ف را هندرفره لس یسر ره

 نعشد را هلتموصخ هنشابزکلای دهاح رپ یکناه ۰ رایدالشاب
 هدکمک بوروایالک هنک وا یک مربدلی هسر وچ زو هناا

 یرلنکرج و قافتایک جارو كنتیعج یادف ویدا

 - ههالسا تل راس قعراب هرندیشیا و هزلنر وک ها

 یتکجهدیادنازتو عسوتردق هرل هجر دن یرلتظم و .هہلغ كن
 لالدتساندن رله اراکتلاسب تاج وتف هندعمیهدقاعو ماش

 ۰ یدلباق نابعا

 نچک هفرط هنوآ نیرېن«قدتع هرز وا یغیدلوا رک ذ
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 6 ۵ ۱ تاک یکی

 فرط رانو . راد رو ی وط هرم هل راد اط یدنک

 ندنغرد راب وق رلتما ہو هد هکر عم یرلاد_ص رییکت فرط

 هب هرسصاح هلم رب ل جا جر ودنکن دتهح ره ادعا نا ع

 شهرداح یسر ره. كناسارا دارفا ۰ رایدلیا لانخیدنلا

 ۰ یدن ود 4 هناخ راعت یرلهاک و د را و هکمالتب کیدلی وسه یک

 ر وهظهک ا هوي شو هنع هللا یطر دعس ترضح

 ( مهمصنا و ما رفعا مهالا) هدنرتج نیدها-حم هنرزوا

 هرز وا یرلص وصح و نیعم راعش رار هلاماود همد

 هدریکت یحن رب ۰یدالشاب هه رادا یمالسایودرا هلا ریبکت
 هب رح هدر دا و طالتخا هلن E € یر هفرف ن دهاسح

 یدا موه هنس ود را نود ہد کج وا تونا راح

 هکر د هدي د تربق هن و « رد ریظع تم هو ریدر و

 داد هدد ده كن وکددق .هماشها نوک وا مالتا رک اع

 سفن و شقا راناق یکرالیس.ندنتلا یرلقایا بولاچ ےل

 هدیدش تاکرح هدزارراک نادیم نزرمسشهلو توو هغملا

 نالوا .نده شب ةیعببط ضراوع نکیسشعماضوا هلا

 «یدنا روهدنا هلازا سفن سه هند تریغ یی راهلنغر وب

 یراناوت و بات یوزاب یرزوا ماشوا كن رکسع نعد

 .هزانجررب ندقلنغرو هدنراهاکودرا یسیررهو شلرف
 بوک هنادیم نده ترک ود هن رزوا قاربط وال



 ره شل ب ۱ ٤

 هلق وا ځد لیمذ هلا لڅ یکی راکدردلوا یرازادناریت

 رایدراب یتغادود هلحصلف بودرافج ینیزوک كالیفزوب
 هدرالف رکید «یدلتا هر بوشوف هلیسحا ناح لیفزو

 یشوط هنادم هنکح هشکح یراوانارا قرهقاب کا

 ۱ ی «رایدتا رازف

 یرانال واردتقم هب رمص و ترحلراولناربا هده راحو
 هل ہیک - ردشل زو SE یسهبش و شالوا لوتعم به

 مذهب هک وا هیلع ءان «رلیدردل وا ییراقدل همن ریزاف .

 .یدنل وا هيس (ررهلا ةل)

 ءیدنا روهرو دیک وص هدنسهق زا تالح مان 0

 دحلط نوعا هظفاسح یدک ندنفرط یرلترضح دعس

 هرکصندقدن وع یدکاملاراشم -ریدل وا رومآ+ ورگو

 - ردشلرارفینلا ییدراهفرا كرام هلاروبع هفرط وشراق

 ربیکت هلا دنلب توص بوک هل رکسع زا ووحاط ندنهرد

 بویم هل ینیراقدا غوا ه الب ه رام ۰ رلیدالشاب هغلا
 یساهتسد نەی كنسرره تشهدو تربح تسد

 ینا روبع یر ور هل رکسع ندنفرط تلا دیک

 دخلا ندا نددعس قترا * یدلبا تنقعت یرادص ر کتو

 هلیرکسع عاسقعق قرةقاب هثرير ودرا ندنفیدلاف تقو

 .. یروبیق هدنک “هلی "عن دسایب بقاعت ینیرکیدکیو



 or باتک یجکیا

 . ماه ۰ ید رروهدبا سن هقاقا ییرلادص کت اهوع ۱

 كنودرا هلرا ریبکت یسپه ۰ یدلبا قوس رشع شک ینیرکسع

 فونص هلهحوت هنسودرا نعغدو « رلیدشراق هنهاکیلق

 « ریدلیا تدوع ه رک دک دتنک ب وراي .ردقهشام ییادعا

 نوکو یرلفدنص نالواشارف نوکیکنود راسرف

 مالساهدهسدا رايد ردن یرازادنا ریت هنرارزوا هلا ريم

 روش ود هر یرفدنص بوسک یتیرلنالاب كرالبف یرایزاغ

 رال فوشاد یرازوک نوجا یراکدروک هجدقم یتیراکد
  رهداب عاط ماط هنفارطا كن رره نوک و نوع ر هظفاحم

 هدنسه رام نوک یحصج وا وش نکل یدشف وا بتر

 هلنهج یراکدروک یرهداب هدنراذاب كرللف یرلتا مالسا

 یراک دتسیا هل رایرا وس ۰یدشلا یرازوک بوک روا قثرا

 هیس (سا-۴ مو) هد هل وکو ۰ رایدلپ هشان هرالیف

 .یدنل وا
 هلنرکسع ماشو برک یدعنیورع هدهبراح وبشا

 ۰ رايد رس وکت لاسب هدايزكت حوشکلان سیف. نالواشلک

 تالیف ضاسی رب یکەدنرالباقم مصاع ,یشادنرف هلبا عاق

 ندرازادنا ریت یکهدنرارزوا تالیف زور لیمد هلا لکو
 لطرب مصامو عاقعق ندنراقدلوا راد دیتا ها

 یدنرزوا هلبا لیف ضایب  بولیقوص مادقالاب هلرلبیادخ



 .«ردشفلوا هیس (تاوغا مو) هنوکی کیا وش هیلع

 یهو یر ز هل وا تاذلاب دو او کس ذم هسلا عاقعف
 نعد رس زو و دیو نکس در

 هرزایم هل رارپش ناتس» هنطقف نروعا ندمارک ةازغ

 ۰ راد 1 وا ل وتعم هب نکا نادر دشا

 ' لا هلج هنرار رپ زکسع یا هدفدل وا یراب نوک

 هده راع و ۰ لیدر دنلتدش هدابز اهدیلاتف تواکهب هشهش `

 هب را ۰ یدا وا فلت هدا راو یراردام ردعن راس رف

 ارب رلهقرف دك یراب ردا دادتما رد هنسیراپ هصک
 رفت ك ناوک وا ندم داونج .لیدلبا تد وع هراز

 یرفنكب نوا یرالوتقم لرلمحم هلغا وا ح ورح و لوتعم
 ۱ ۱ نک

 یی رار ق كنادہش ناببص و ناوسنحایصلا ىلع یسادرذ

 نوعا یوادنو ارجا نفد ما رلیزاغ ردنا رفح
 ۰ ریدتا اطعا هاد یرلح ورح

 هلتدوع هلسح یغیدلریا ندرکسع هصک وا عانعق

 قیرفت هرلکو اب بکر م ندرفن دزو ییهدیم كن رکسع

 لری د وند یکهدزژیعم هرتع ٣ن مشابه تالذک + یدتا

 نک ردیاعولطشذوک هاکعا هیصوت یفوس كول واب جد
 مالا لها هگدلک ه ودرا اط. قاط یرکسع كعاقعق



 ٥١ ییکیا تاک

 لهاندنرادورو كماراشم رک اسع «ردرکسع وا رکسع

 .راددل وا نوزح رامحو نون مالسا
 فداصت هنامز ترشابم هه راح یدورو كعاتعق

 ربشدنناب یعیدل وا هرزوا كلک هلا رکسع كءتاههلکعا

 «یدلیابلطزرایم ندرامم بوش رک هرح هلل زوت یغاا

 بجالاوذ ینادناموق حانج لوص كنن رکسع نارا
 ندهاح .یدردل وا هد هلج رب ی ودم هدک دلک ه هزرابم

 روقو نزح مازانسارلمخ و رورب بسک موا ىلع ند
 ابقاعتمو ناز و ريف «یدلیا بلط زرایم هن عاقعف . راددلیا

 :یدرتاب هناب تلبجاطاوذ هدینسیکیا رایدلکوش راق ناودنن

 نارا ید سوک تدشكی هدلاتف یرکسع مالسا

 یهدنرارز وا تونل هرابیرلرضع»ب جدالرالدف یهدنس ودرا

 هر رامحم نالوا هدقغا قوا هدننورد هلءلرف راهو ودنص

 . ریدل وا ههعط هندهاش فویس بوشود
 یراکدرب و هنری راوس مالسا كرالبق هده راح یکن ود

 -ر و رهلوج یرلهود مالسا لها نوکوب لبا هن الکشم

 كن رایراوس ناراو لیوحت هفوح لکش ررب هلراعف
 روا یرلتا ناريا ندنرقدنل وازاریاو قوس وشراق هنیرلتا

 یراکدریو هننرایراوس مالسا كرالبف نوک یکنود هل راک
 ءات یدلیا روهظ قلعشراق هدنجا ترو هدا ز ندقلانف



 هلراف وا یرالبف رازادناریت ۰ یدتا قوس هنررزوا رالرق
 كرالف هل راجا هده راس نام” ۰ رایدردن ود 4 یب رک

 هرارب یشیرازادنا رب مچ کهدنرارزوا بوک یتیرلنالاب
 .ریدردل وا یسیه هرکصذندکدروشود

 قوف را حا قوا یبمب ( ةامر) هده راحت یکنوکو

 مو) روک ذم مو ندنرلکدرتسوک رلتلاسب و تربغ هداعلا

 هباغهدفرطر جم هلقعاچ ماشفا و .یدال وا هيم (ةامرلا

 «یدلدنا لیطعت هبراحم نیزرسکءروک

 هلا وسننیح ورح و نفدادمشحابصلایلع نوک صکیا
 ه_.تفافر مشاه هدهرص یی دن رلغاب هب ۵ راحت هلی ےل ست

 ندماش كن رات طح هنع هللا یطر حارطان ةديبع وا

 یهداتفافر ورعن اععف ا رکسع یکیدلیا قوس هقام

 14 ۶ ما شب لب راوسم شيخا ةد رق كا
 نویع كنعلخ مالسا یودرا یکتداعس ریطنا حایص

 هلتقافر رد لولا ندلاخ امدقم ۰ یدلیا ریون یتیرلتسه

 هرکص ندنعف تا شنو كلج رک ع ندک هماش

 هن راترمضح هدیبع وا ندتف الخ بناح نوح راهداعا هقارع

 : هو, جرد هدوم ییعیدل وا شل رافح هل و و شار و صا

 نالک هب دبسداق هعود وب هل ءتقافر مشاه ۰ یدشغ وا نایب



E ASCوا  Aو  
 ۹ باتک یعیا

 یرلت رص > دعس ۰ رلب دلی افداصت هت الك شم یلبخما رک ءازغ

 . ید ر ورا هن راب زاغ دسایب نوا .دادءا هنس هلق هلي

 بول وریا هل-دیعج رب تالامن لجو دلیوخ نب هال

 حرج یرالیف هلرصلف یرارکید و رلفوا رازادناربت
 هده رے و ۰ رایدحا قناد, كل لب را وس با عطني ره و طرخ و

 هدکدعتا هلج هنرزوا هصلط ردامر ندنرکوم كسرف

 یدروش ود هک اله اخ یییدسح كم وق رم هدرعلق ر وهلط

 ەد در و ي چا را یدشسا سق نن بعشا

 دات وا ۰ زکیداک یی هغغاب بوزوط یک ر ای راق رس» هنس لبق

EEEیهدنر وش راق كر هلک هنربغ هد رانا هدکذ ید  

 « رايد ر حاق هفرطر ییسل رب رھ م وڪ#لاب یکم رج اضف هرلتا را

  سونیلاح  هدنراکدروک یییرلتلاسب لری زاغ راسرف
 هنس ودرا مرلسا لها ندرب یه هل رلادنام و تحاطاوذ و

 یرتض>ت "صاقون دعم تقاعتم یو «رایدلیا موکه

 تا هدنرارب یرک- س۶ دعا ىب هلغملا ت یحدرد

 هرم هل راد ص رتیکت یسادعام ردنا ماود هرح هلا

E۰ »راک ھچک وک نیکو ررهلق ا م ول اب  

 رادار ا۰٠ دا: رو هل ود هدنشاب لدسا ید ییهرکد هب راح

 ین رات ا بلع توزدش و هل وص “هعاص ی رالف ماطر هنن

 یتا عج ةاطر ورگن ممصاع هل رها دعس ۰ ریدتک روا
۱ 1 



 - وبلا تام ۸

 هدلاح یرافدل وا شعءردن ود 5 ساب ین هکر عم هل رایدل روک

 ۱ ۰ رایاد الشاب هه را

 تا هنادیم نوح ا یلط زرابم ندنرکیدکی .نیفرط

 هنا عی نود الا دل ادبع ی تلا ۵ 3۵ سص یراکدروس

 سن بلاغ هدکدلک وشراق نمره یلجات یاب ندننافج#

 لدم ینعره هن روس هر وس هلت راسا دن رارب هلسم وط

 تدوع 4ب هب را عف وم دن aR ندکدروت و هناي

 ۰ یدتا

 فوعیح هنادنم یسیر :ندنرردا-م ناربا ًارخو»

 هل سچ وشراق ترک ی دعم 5 ور ۰ یدلنا بلط ز رام

 ن زمکمر و نادبم هل همرهدرب هنلامحسا حالش زارب

 ۰یدردل وا بول هذتلا یغایا یموقرم
 یغیدلوا یش راعیچ هشاب شیا هلرنروص هزراب» رامجک

 یسهلمسش هل ندنرلب الا نیدهاح یرالف ندن را دالک |

 یرالبف یرافدل وا فول ام «رایدتا قوس رزوا یرکسع

 یراکدتسا؛ل راد واوسیرا هک روا كن رات انن دهاحهدکدروک

 یکهدنرارز وا رالف .یدل وا عام هش رغما هرامعک ی

 *یدبا راروهردغاب یراف وا یک روم هسا رازادنا ریت

 NONE را تا اش

۱۳۷۲۷۲۱۲۳ ۳ € 
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 ۷ یحی کیا .باتک :

 یتیدهاحت تعاجرب یکو رع “بلاغ «سیق «هصلط صام
 5 م داع * هنطح حاعت و ضصدرحم هر روم لراخ لراح

 داشنا رارعش روم تعانجر ندارعش والم باطما

 نیدارومأم هکسع | میهن وقر وشت نتازغ نادحو ردنا

 لافنا هروس هدمالتسا یودرا دعس.ترصضح

 روڪ ڏه ۰ یدرو صا نوا یسوفوا

 قۇدا تنك ر ةة هفهلچف هدخدنیفا وا قو سش وو

 ها رافق وم رادقرف هدنارق.ماتخ ۰ یدلوا ادی تربغ و

 ربیکتت هعف د ترد هرکص ندرهظ هولص و دن رلع | تمژالم

 هن رللنا تک رح هلهح ون ۳ تولوا رظّتنم هنسادص

 ۰ یدنل وا اطعا ما راد

 یعیدنلو هنع هللایصر دعس هدنبیمع رهظ ةولص

 نىل ةا یسادص ریکت لرد (ربک ۱هللا) ندسعفوم

 هقویع یتیراد-ص ( رک اهلا ) ندزغا ر یسهلج هلی الا

 هب رح تو الحالس هدرییکت یی و . رايد راقي

 ۰ رادل وا رضاح

 كرامو راحانج هل زلف و مظنت یرلفغص كنيفرط

 ۰ یدلدبا یسقت و بیتوت یرالیف
 مارک ةازغ هدفدلا یرینکت یصچ وایرتمضح دعس -

 هراس وک رمو هلسمادص (ږېکا هل ) قرهلوا نابزکی



 ای ۳
x: 

 تام ریعلا . ۱ 1

 ۴ ثقا ربا فیلکتهزولتاربا نیزاغا لوبق یمالسا ید
 قفحم تب رخ ساز فرط یا قت را ندد رک

 .یدانوق 4 هراحم نګ یسمع ندوصفرط یکناهلردبا

 .رایدردن وکر بخ هرابناربا ود «زکبعزرس» مالسا لها

 كہک یرعوط هع وم یسودرا مالا رسا ربا

 زمعیدل وا شا طیص مدقم » یراترضح دعس هلکقسا

 ندتهجرب ناسیلوا هد نهد .۰نیءهرب و لو هکمک هغا ربط

 دفرط هقشب رام ندنکیدردنوک, رخ ود «زکسلمک

 یتثداوح هبراح درج دزب ۰رید<ییوص بوروفیرپوک
 هنر رب یییرازوس ردق هنادم ندهیسداق نوجا قلا كياچ

 هماقا را مداو تان ر را هطشت ھهق( سم كج ەر دت شيا

 .یدبشش وا

 هءاق الاب ۵ دو را یازورف و هد هو ی ولاح مسر

 8 یدردتا مش. هیحانج و باق یرالہف

 التم هننلع اسذلاقرع قلارا وا یراترمصح دعس

 ها وح ندنعر د) وا شحهراتعرچ رانابح هك لعدم تولوا

 یکدا ِ یدمع و یرادتفا هغ وب هده راح تاذلابو هک

 هلففوت هد لحرب عش كج هل هروک ینیرکسع تفرط

 ۰یدتا قوس هل.دسار كنهطفص ن دلاخ ی رک اسع

 «؛دشن زح«هربغم ندارآ باصصا هدنما یرکسع مالسا



 ٤ باتک ییا

 وزرا یکردل وا یزسنب اریز «زکیدنک تون ودا هرالحم
 "یدلیوس « مرویعا

 لاوحاتلکیدتا ٿڪ وهشیعم قیضو لاح وف هربغم

 هدلاح ر ابد نکل * ید یک كاکیدد تقور نم هما

 « رول وا لوح ةر رع“ اخ ز تد ەرودەلتوت ۰ زلاق

 رک یر هرکه ییا ناتتسخا هرم ی تا

 هرز یزاترضح لا عت قخ ۰یدبا لزوک زکیدیا ة سبا
 هن هلا ما وا یکیدشیا غیلبتو ا ۰ یدردن وک ریمغیپ
 تاکیدتا تڪ وا ی کز هکیدکا تعاتطا و تباحا

 رد لوا لوح هلاح نسح نمدشاس تشبعم و لا وحا

 « لاتو دوخاب هنزجاب مالتا اب ۰ مدیعاز وا ئز لکم

 قییراهاتعط كرکدالب زس نمراهدا مز » هرکصندکدید

 :یدلیوس «رارود زرویعهدنا ربص ۰ راشمتاط

 «دتنلا زکیدل وا لوتقما مس ر

 زمالة دماج «هننخ ديش زالوا لودتقم »رغم

 / :یدربو یتباوج «رریک هزککلق اب زاغ

 كمالتسا لها هلکمر و تدح ك رتسر هلاکعو

 ٠ یدنا نبع هننکحعا لوبق ای ےک دل ردل وا یسیه

 ءیدلیا تدوع همالسا یودرا ه ریغد و

 اهدهرک رب هرز وا قاوا هعفد لوص ی رلثرم طح دعس



 ربغلا تار . 4

 2سب دی سس ) یلززفص ی روا كب ندەلماعم و ه ربعم

 دم یرالوق كنیرلیطعب ییرایضعب رلبرع .زکسشعا موق
 ا زکیضعءب زکیضعب. ۰ مدنا نظ هلی وا یزس هدن .رازغا

 هارو ےب کوبلاح ۰ زکیدبا یلمردلب کی شیدا یر

 :ردهشرزوا زکتوعد زس «لکد ندم ؟لیدنک مشیاک

 ترسو ارز ۰ ۰ کو ولغم رش هک مدلم ۳ث يجن

 ؛یدلیوس « نمهلوا مماق كلم هلا
 بول وانونء كب ندزوسوب یرلغاط یغاشا كرلسرف

 موق ءاسّور نکل ءرایدد «رویلیوس یرغوط هّلاو»
 كج هسک یسهفرا هنسارا رکوچوک هلرکوی مداوش»
 هلا ینزوک كوحوک یتشبا كتماو «یدروشود عازنرب

 ۱ ۰ رلیدب د «نونا رهف

 و ه هل اک با .هریغم شر ه هرکتص ندنو ۱

 یافصسا یرلبرعو ,«یدنویب .تلب اهلبا تفیص وت :یریناریا
 ««ندانف قوج زکتشیعم, رم ۶.۰ یدتلوج وک كب هلا .

 ریلک +نمرابد مزز نوجا عفديزكجابینحا تد و ره
 * دلار چا داما ی نشر هل راش یک. د را ؛امرخ_ «کیدنا
 هعشب ندجابتحا ییس هرکی دیا راجيا اجو یدعم

 كيبهلبا رتاقریو دن هزکیزیما + م رول. یتفیدلوا یشز

 زککدک هد)هرب و امرخ هل وب رب هزکی ر ره كزسو مرد

 ۳ ا“
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 E باتنک یصکیا

 هش ذح ۰یدنردناوک ییصح 5 هش ذح هعفد وب كی

 نیز کا نیا هدفد) وا لاو رد "ین ی ,رداح كع“

 ۰ یدش ریک a کم

 *یدد «یذلردنوک نوین تاد یک مدعم» سر

 تلاڌع هد زغيب هحاخر و تدعس نمرما» هفیذح

 یکی عبر e و ب هدنوک و ۰ زدنا مارلا

 .یدنل و هد دل کە

 ۰یدید «قجهلوا ردقن قدم تله» مسر

 هذ « نوک جوا ارابتعا ندنوک یک نود » هفذحت

 ê ۱ ۰یدر و باوج

 ید رار ۱ کلا السا م وق سر

 دع ۰ یدنا تلط لاس را كناذرب  هن نوک نیکي

 . «"یدزدنوک ی هښغش ی هربغعیرلت رضحت

 نن ردو هت هوان م قوا 7 ندرداح مسز :

 تنه رکسعءا ما و شم زد رس راهعخودالطم ویزا هجلاق م ع

 قت راو یکتا هربت" یدل شعر دیک را 4ب وَر وش

 یسودنک ىدرۆتوا هددنناپ نشر بولک هلبا سابل
 ِ ریدر دا یعاشا ندرب حس
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 ربعلا تار ۶۲

 هرونهک> یربهفبمش تنس كمرکا لوتسر » عبر
 .كموفو نس ۰ سده و تلهم هدا ز ندنوکح وا دزد

 زککیدتیا لوبف یال سا ۰ 4ه زچ اب ؛مالسااب زن وکوت

 لوبق ی وچ ز رو دن ہک هلا ارتد یزکیزارب هدن ر وص

 تفوت ره ندزب.و زر لا ندعموصح هدر دفن زککیدتنا

 ات ید یتیم هیتر

 E نو ۹ هب رج ا وارهډړ دقت -
 «یدبد « لک ن هد هنتوا وم كم رسا دو را

 تم یکی زالو یک درک دودی مش بو
 هرل ردآ لو یزلبصع) یتزاحا كن سعب ندنعد) وا

 در یرلالعا قو یرفد] وا ری لس راندا یتح

 1 ` ید زکا

 هد زینب درد تفت هلا وف ءاسور مسر

 اسّور :هدک دید «یمزکیدروک ز روز "ا یک یززوس

 زوم ,لنصحمر نالوا هدتفابفو ,شابلوش» لایا ا
 9 ۵ رحمت قزاب»" شر هل راع د « رولب هنل وا رامتعا a هن رل

 رابتعا "هشابل رابع ۶ زكا ةتراووس ندنقاب هنتساپل
 نج دعاس رک ندا وسا «زازدنا رابتعا "هبسح «رازقا

۳ 
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 ۱ تاثک یصکیا

 هل رقدصی و راهم ود یلهمرص «یدردروفررسر لوم
 رب رسد لنا هاها روط زا هرکه ص: ندو دنا ود یزرداح

 واتآ یعبر ۰ یدتسا هتناب ییمبر توروط وا هدنرزوا
 هاب دت افرك ت یینمع | هدکدریک هن ورا ندرداخ قزل وا

 نم شرف ییسیغراف و ندهدالعاب هغیدصا قا با

 قاربط توت رو هن)ل وخ تا ترکیب عواید هد رژوا

E E۱  

 ت یدلیا لاّوس ود « نکیدلک

 هکلشینک ندنغلراط اید یتیرالوق. كهللا » .یعبر

 DN تلادع ندنظ راند لطات قلخت ؛قمراتبعح

FEI4 وعد هدح نند قلخر داك: نوا قلا  

 ییرار هلبا لوبفهدزب یرلندنا لوق یز وعد *زشلږدنوک
 ردقه هسا هيلع هل ران دا ابا و حهدنا 2 هن را ودنک

 , «یدری و-ییباوج .«زکج هبلیا برخ
 ربحن ات یتیاو هر ز وا كل وشود یماصتعم « مس ر

 رخ ات نوک یکیازب و لر «یدید «زکشیمزولیهدا

 رب *یدلب وس «رولی هنلوا

 ملرد ا ۰سول واز ةدنوک .یکیا رب » مست

 ۰ ید د « مدیا هام هلزغوف یاس ورو یأر باعصا



 رتعلا تام ٠

 ىد < زکیدا هیلع هر کد سنا ردتعم رس

 ىدا وس « رد قح ند D مس ر

 دن و ا ربو هتل آدح و لوح تاتح» هره ز

 هندابع ههالا بورا ند داغ كف ول یا ؛تداہش

 ر یدالوا مدآ 9 ۰ کس را شارد مر زس ۰ ردن وعد

 هدزکسفح ۵ رمد 7 ه رسا ییربخ ادا دن رد شادنرف

 ۰" یددهزرودآ فرلکت یش نالوا یلربخ

 كەنت ال وب یزکند هل احا ۰ زکت وعد لس » و

 : «یدید «زکسیم ردنا تع>ر

 هتل ؛ردتا تع ر لاح رد مه ۰ هللا ویا ه ره ز

 اه ىدكىد« ران هل قاتا هزکغا ربط هل تن تم وصح

هدک دیک هب رداع تواب ربا ندهرهز مضر
 :یسراف 

 خوه ؛یدننا ناب ییرهلاکع نی هلا هرهزو حجت لار
 زا ٹالو "یرلفدتوط هسا مسر ۰ یدعا لوب یر

 ندنهذ یی راکفا 9 ود ندل و و ناتنکیذلب ییعدد) وا

 نوا هلاکت ندضاق و نان لوق یدیا رو»هرافخ

 *یدزدنوک زمام ن: نعبر یزلت سطح لا هرس 6 یدتسامدارب

 یه اس رللوع هارد ةدکد اک ه نما قژ وک یار

 مسز ۰ ریدر و رح ووشو یتکیدلک لاو ۇق لآ هداروا

 ندنوتلا هدنرداج ةرزوا كرش وك یف رل ةن كرل مغ



 A باتتک یعکیا

 م هال ترغیب تنابکرمهلاو و بهاخ
 « یدیا رویم تک للخ هن را هتل

 بونب هنا ینو ک ی رهکیا كنلوصو ه هیسداق متسر
 نداب ور هلا ههو ماک جاو هدیکمزک هن و قعر ره

 هلت راکفا یی يس هاا یخ دنا تماخو یکیدلیا لالدتسا

 رب وک ها راکفاو ۰ یدبا هدعءال والاخ ندعع ردل وط هلا

 یر دم کوا درام ی ی هاو
 هنا یہا راشم هلکغا وزرا.یکعا:تاقالم هلبا هرهز
 ۰ رابدلپا اا لردك هرهز ۰یدتسا

 مرز مچ رج ز بوت وک تبغ ر دم مشو

 تب هدو بع وق و زکتعیچا رم 4 زکسنهراوشموف

 ه هظفاحم تقوره یزکف وقح ۰ زکیدبا رروک ,هلماعم

  ندناسجا زس هر اد اکو ۰ مدیا زامتخا هخاصم زرت اج
 .. یدید « :ریکا فانتا

 تول كا تبغو هاندو ىلا ناسا حرفا
 تفت و جا .یلکن اس د نمد مچي م ؛قدعشزو هلک

 هرب یر لت رمضج , یلاسعت قج هک مش ری دلیل هزبس ید مد
 توعٍد هند ی ج یر قدایص ربو « یدردن وک ربمخیب 2

 زد وعو« هللا هلا ترمصنز , دت اتباجا هد ۰ یدتنا

 ب زرو مام هداهج هلا رائا یخ «هب هباجب یرلندبا لوبق | ئزغید



 را 4
 و دكا «یدرامح رهژرفء نوا دعوا م مس ر ۰ یدیارل

 نعد ییدسالا وصل "هلن ترک ی دعم 5 و هد ره

 ند ةف الم جم رفا * :یدردن و هشدتفن یلاح كنسودرا

 ۰ رای دلتا فداصت هنود زا ن شو ھك زاکدتک-لو هدا ز

 هد ورنک نوجا كمر و رخ یتکیدلک نقاب را ورک

 هدنس ود را و یع ۷3 ی ها هدا روا ووخلط ̂ ید ود

 جاقرب دلو شعروس توسل د راسا لزداح یکبار

 . رایدلیا بیقعت یرایرا وت ض عب كلراولنا را نک ر روت وک ینا
 هل زدیا رسا ییسر و ماعا سکيا رانو a اط

 e یالشا نادرو نم رشا ۰ یدربنک 4ب ودرا

 ۱ «یدن) وا ریمل تم

 تاو ۋا صاف هب يتم داق هلت ود را نا زا مدار

 كرين ید یسودزا مالسا ۰ یدنوف هنناب كنم قمتع
 3ر وانارا تالعرت دب "هدایور اهضک وا ۰یدنآ هدنفرط روا

 زی ت ضخ وا هخدنفا لاف ارضنتوبالیوط یتیزلعالس

 فوخ اک: روک - کیا مقلستهرع ترضخ اد
 الدا .نددنم و" ماکعتا ۰ یدنات واند و واهلا شالو

 وا ضا ید اوژوشهنفارم هرطاحم یکی ندنفلدل وا مطن ید ابوروشهنفا رم هرطاخم یکیدلیا
 مالا قدرلشاب اه را "تاقتاق یش وزح 3 تدد و 0

 هب هطح اله ضعت هدک دزوک- ییتزک كنم فسا یردمسع

  SEحس دنا اف اف ۳

 ی  E. E 1و
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 ۳۷ باتک یصکیا

 هسدآ کوا لک ل جی ۹

 مردم عاص و هدنح زغال وا لوتهم س بص

 دریک هز کیکیلم هلا هبلع

 ردشخ ست هزم یزب هللا هکر و هلوآ كم د بس مس ر

 ی هلب وا
 رد زکلامعا وس یدک ندا میلست هز یزس س بص

 نسیمروهروک ین تم اس كن ودرا و2 - RE مسر

 هکل هبلغ یدکفار طا ۰مروهروک توا ی بص

 !ضوا هلبا قولح زس هکر کسیلیب ینوشو یلمالوا رورغم

 كن هلاکءوش ۰«زکسروبشاضوا هلردقو اضف ۰زکسرویعم
 .یدریدتا لتقف یبرع هلغل وا بج وم ینبضغ كتسر یتیاهن

 بوریدلاص هرایوک یک هدنرزوا لوب رلبرف ابقاعتم نکل
 زواتح هنراضعو لام كنيلاه) یدنربتءاطا ودنک

 یضوط ةقيقح بص نالوا لوتعم» ےس رندن رلکد بوک
 ۰ ودشء ردل وایبرایضصعب لر هلو مغ وا در هبد «شءایلزوس

 هز یییلاها فارما هدفدل وآ لزا ريح مسز

 رخ اع ن دن رصن» هدک د لیا هدخآّوم ويد «زکسروعا مدزاب

 ۰ یدلا ینباوج « زکسروهدا مول ئز نوچما زکفیدل وا
 كنپ رتمضح صاف و یبانیدعس نکیا هدهریج مر.
 -روهدیا ما ود.همانتغا راف ززم یکیدلیا, قوب ,لراخلراخ



e ۳ ۰ 7 

 ریل تام در ۳۹

 هب هک ود هتسوح ندنداعسیعلاط كىم وق مند هد وکم

 ندنو هک اتفیح ۰ ید كءروک تو و هلا دعا دم ردو

 هدنتی ا : كووو و ۰ كحه.مروک یعزو عد هاش هرکص

 هرو هنلوا قوس یغوط ههر وچ وا لوا رار هلرودرا
 مکہ اک یعارط تكنهعداق و نفک کر هرز یکءدمرز وا

 زکلابینا هد ولن را نددتمدخ كهاش نس« ردت هل وا نفدم

 یراکداب همش ` نداد ا اخ ناناضاس ارز-» هقار

 :لابفا تدأر كناداخ وا هدننامز م 9 . یدلاق

 هنابق یمزوک + الا الغا هنغددلاوا وک هم یرا لود و

 ؛:یدزاب زوم ن 2 لرخ یک «غج

 و تاس واتى راکت اول ر در .Sol ا( < هوس نیسو

 . یسودنکو روهروکزلاورفوخحم هدو ینیزوک بودنا

 ۲ رها لا رو نوزع ه- 5ل رسدنما

 وا ۰ یدا رود یک ه هّیسداق ندطاباس هدلاح ۍتیدلوا
 دی. 4 ریدریذک هن رو طح لر دنا ریا اد ر رام .هدانا

 تو الشاب ه۵اطندسا یم

 رده ز کشندا هدرارو ؛ کی داک نوح اهن بس مت

 یکی را رار یکیدشادعو هر كقت تانج س ت سض

 «ردترابع ندنو عنيا ٠ رشک نوحا قلا ندزکنلا .



 ۳ ۵ باتک یعکیا

 هلسةلجا رله رس. هف رطره ندنیدهاجو «یدنود هطاباس
 ۱ . یرلنسک ی رب ۵9 را كنق

 كم N زو ندا مگ هدملا یسهدنام و مد

 قرف هلبا عضو. هبدنرت یلیف ددع جوا زوتوا و رکسع
 هب هقاس ۰ یدتا نيود هب هم دعم یسوبلاح هل کت كم

 لوص " ینارمره هحانج غاص هلا زارفا رفن كی یرکی

 تلسات یغه 3 هدیبحانج یزروصف و هدو یزکس نوا

 0 E . . .یدلیا ماو
 لاکشا ۵ :يح یعبد) وا رهام هدموحم ع مستر نکل

 ند کج درو نم وچ كو د وعسم عل اط كص هج هنکلق

 4 ونک یکجەر و برس هنضارقنا تل ود ناربا هلءاعع و

 ندطاباس ه-.لع دن یدا هدکع روس قابا كردا

 یدک تدم یایلا هدنسا زا یلوص و هب هیس داق هلدتک رح

 نه راع وش هده ووا یرفدل وا قالم یمیکیا نکر ع ندنسب

 هکهراچ هن ۰مروبهروک » متسر هدکدید «نسیدرویمروک
 - وب وک هب هک ېو ا دکح هک ید یبروبح تعاطا ه صا

 و یفیدزاب هشردارب یهدندزن هاشو ۰یدلیوس «رو هر



WEرکا تار  

 .یدناریټ اهد هکلب و ییک تاکیدید یرللاح هلمتق و ك راب رع»
 قح باذج ۰ نمهلوا نکع اق نوجا لاحرب میده هداند
 ته رالاح وا ةدنسهاس ناشیلافین یکیدردنوک هلبتج رم

 كشانالا و ۰ جلاب "هل زخات ؛ندات ۰ ردق و موز هک وز

 ۰ یدلن وش ۹ را یسه راح

 یر دربهاشداب ی مدعم ندش کاو درحدزر

 رردل وا یر سن نوکو یدنا هسلوا شمردل وا ییچنا
 لا » بودربتک قاربط لدنزرب هرکص ندکدلیوس « مدیا

 « زکیروئوک هزکیریما بویلکو ینو هيا ےک زککو ی

 بولاییدنز رەد « مبیرلکوی» ورجن مصاع ۰یدید
 ۰ زاید آ تد وع

 ضراقحبانج هدزم» صام هد راذد را و هنا دعس

 : ۰ ردشل وس «یدر و ۵ ییعاربط كنا را

 درجدزب نکرنلکوب یلیدنز هدنروضح كلدرجدزپ عصام
 «سیروهروک یفددل وا قجا رده یراکوب لرلو »

 ۰ رد یللقع قوح  رد_لکد قحا ۰ ربح » میسر هدک دید

 .یدلیوس «روهدا لّوافت نسح هلکنو

 ید مس ر هرکرص ندکدتا تد وع هب هرس دا را ریعس



 DOS کیک ی ویا تن سا کو ci یخ تا یو یو تن ata ان تب تا یا

 e باتک یصکیا

 .رایدل والخاد هبهرباد وا اهرک یم رکیدو ًاعوط یم رب

 اع 2 را یورک و فرق یوا لوخد نوع
 نالس اعا مدعم اهد یکشاک راندا یالما ید

 دطرع ه رکص هرانال وا م رسا نبق اس رەد لدا هل وا

 ندای و یز هردص لدا ییلصف كماکحا ییدریتک ۰

 قدل وارومأم هکعغا توعد هفاضنا یرلنا و ازغ هلراتما

 سس وک تفلاح ۰ زرو هدا توعد همزلساند یزس یدعا

 .رکسیلعا لوق یهزح نالوا نویهآ هدلاح زککید
 .یدلیوس «زکجهدنا هب راحت زکهسیا زعا لوبق هدب هبزج

 هحددع و يس هدازاهد ندزس هدنزور» درج دز

 تیافک یسیلاها جاون هزکیروما زس ۰مهلب تمارزآ

 «یداریلیدا هوست هلیسهطساو رانازکتشعم «یدنا زدنا

 را هل ماعم ورک | "۰ زکیدا زا عمط همابق هدنملع سرف

 كحهیکو كخهب هرس هسا روهدنا تاشنند زکحاستحا

 نییعت ثالعرب ردنا هلماتعع هللا قفز هزکیرزوا ۰مهریو
 ۰ یداد «زکنک ندماخ لایخوشس هدلهدیآ

 كکیدروک وش » "اباتطخ هدرجدز هار زن سوق
 ن ۰ رناتوا نادشفارشا فاش م لاح فارشا تاوذ

 هرکصت دک دید « ران ول وا دهاش راد و هد هدبا هاکم هلکنس

۳ 
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 ربعلا تام ۲

 نب ةريفم «برک یدعم نب ورع " ورم نب مصام ؛ ناسیح
 هجو هر ٤و بالا یتارصح 4 راحن یوم ( هیعش

 كعا توعد هنیبم نید یدرحدز هرزوا یعرش هیجو

 هنتاي كة“ ر لا راشم ۰ یدرد و هنادم هلت رافس نوا

 ه رایدتک هنادم هحصرغوط ند زسقماضوا

 یم“ ر درجدز هدنرکدرب ورخ هدرحدزر ییرادورو

 هب هراشدسا ییفک و عج یس سارزو هلا ب اح ندطایاس

 دن ر وصضصح یمهیلا ی یارفس هر Rt حص و

 هل س هطسا و ناجر توردسا

 صا رح هازع ه رعد زاد یرس و تاس هزکتنع ع 7

 رقم وعش نّدسوک زو رحطل مون غز ۰ ردن ندا

 ن ايد هدک دید » یدر و یتراسح و ۵ رس یرالاح یک

 ادای هد ر جد هرکص ندودلا تصح ر

 ردن وک چرا تبوروت تجسم هر قح بالج «

 و .هف 9 هد ناشنذ ریش وا کید

 ندب ماوقا را دمو او كلوش ۳
 زمیدنل و ید. وک تفااحیراسضعب و تباحا یرلیضعب

 ۰ یدبا ممق یکیا رلنالوا لخاد گن نفت اب نا اف

" 
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 ۳١ تاتک یعکیا

 هل اه ز رفم یکیدتا تان ر هد درس داق یر مصح لوس

 رانفا فرط فرط هلبلاسرارله سم هت رازا راتنا و رکسک

 «یدنا رو هدنا نار

 تارو وه ربح یمهرطاح تاکرت 2 نیم 3 اے ہم ع

 هدکلا مسو سن سفن تاز واكو هدکعا دابر یسا را

 هلا راشم هدقد) وا غلاب هدرحدز یهاشداب سرف یعیدل وا ۰

 رس ر نوا کا مادقا هن راز واڪ مچ و از لها

 قل را زا یا زک ر هد ه_سلآ یدر و سا

 كسوننااح و سماق هدنادم كن سودنک ندنکر دّوسا

 درجحد ام یدل وا شا ضع یمن نع هل ءل راد رس

 هلا ودرا یو مو را مصا و 4 تلف > هد ہک هتبلا «

 ۳ طاب اس لردیک مودم رادرس هل عم راع .ح هلو یک

 ۰ یدتا داكا رکسعم یقوه

 هدعس هفقیلخ هدکا دتا ضرع هب هيل ییفک دعس

 هناعتسا ندقح بانج ۰ نوسقلروف نس لاح كنعثد »

 ریارب هليا ریز باودج 3 نسیلعا تاب هدلکوت و
 هند هد ما لوا یدررجدرب ج كتاذ جاقرب نددم یھ لاحر

 « یدتا صا یلاسرا هنادم 4 هرز وا كعءا توعد

 ن تارف “هرارز نب سیف " نرعم ن نام دعس



 سس

 لوص "رقعلانب هللادبع هحانج غاص «یدلردنوک هبذع

 ؛هطفصن دلاخ ن هفیلخ و طعم | نن لیجرش هحانح

 درج « كلام ناداوسو یمیقلارع ن عصا هر هییلط

 «رلیدل وا رواء لها بلا ةع رن ناسه رارز وا راولتا

 یجالسا یودرا هيلا راشم رکسعس هرکص ندنو

 ۱ عفا و هدنسا را قدنح طا قسع هد هس دا هدعد و عف ود

 ۰ رلب دانا لوز داب كن اوك

 هفانک | وفا رطاهلر ع یکهددنفاق ر هنع ہللا یر ه ره ز

 (an ها ءنرع» یتمللا هللا دبع نب ریکب و «یدالشاب هغلاص نا

 كاد | رحم كنا هر ٭ یدلردنو هنس راف رط هر

 دماقا نابزرب هداروا و شم هثن را الیئسا كن رار

 هلند زمان ن شادن ر قزق كيابزرمیدورو كریکب ۰ یدیشفل وا
 كنو ردا فداصت هنامزر یراکدروتوک نوڪ ا فافز

 ردو زوت وا هس وعو هد نوک ود یاهعشعشر نوا

 کد ۰ یدنا هدکلروتوک هلدا عباوت ردو زو و ناو

 بوروج هليا هدوجوم لاوماو زاهج یتسیه كرانوب

 مادتعا نیس | نیر هروک لم لاوما هاکمروت و هاب دعس

 ۰ یدلوا

 ۲۳ وب لوا هرزوآ قلوا نل ةندقم نان ةرهز
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 ۲۹ باتک یجکیا

 تافو ًارثأتم ندهروک ذم ك رج كنیم هدقدل وا لصاو

 یهدن لتفافر درک هک 19 ها یی رج یدلیا

 . هلع هللا ةجر ۰ریدل وا فساتمو نور نيسم

 4 هم یزدار تروم ۳ لو ندمس هدهع كن یی

 ور كنارف هدننافو نح هملا راشم ےک نره ۰ یدنل وا هح وت

 تیفک «یدیشعا هیصوت ه ییمم نسم وا 4 راح هدنفرط

 هلهج وا وا هدفدنل وا ضم هامظعتفالخ ندنناح دعس

 ۰ یدلرب و صا هنن وا تکرح

 هدقد را و هل مان فارسی رات ر > صاق و ینا ندعس

 «یدلیا تاقالم بواک هلرفن زود كب سیفنم ٿعشا

 تولوا غلاب دب هداب ز ندرفش كم زوت وا هد وج وه رک اسع

 ندرفن وا رکي تاحعا ره ز وعط ناتسعط هدنکآ ود را وش

 هد کم چ هدانز ندرف زوح وا و هديا وص رلا عر هدابز

 a یدیا

 رد توت وا نیش هنظمت هلن بس هتل رک نع هدقآ ریس

 نوا ) فیعرب هرفن نواره "ربءارب یل.دق هنرزوا هقرف
 «یدلدااطعا هنرادب انها رلاول «یدلروب نیعت (یشاب

 یطاتحاو یمهفاسو نیحانحو هجا ط jê E یودرا

 ندنسهلسف ےھت یتبو ندمارک باععا هلا مس ھت و بوت رب



  ربغلا ۰
 ۲ ترضتس + ژردا لاردا د رتعاط یهدیهلادنع و لطافت
 لا مالا یرما لواو رظن ہما تاکیدروک ندربیغب
 » نسلعا راءتخا تم زالم ارج هد! اح ره

 ۰ رایدروم اطعا یساناص و

EY)یجارک ةارغ رفت كد رد نالوا شعا حک "ودر  

 ا ایفاعتم و ۰ ید راقرح هل و یسره اطع الا هرتفافر دعس

 ۱ هدقارع و ندرفن كبزکس رک اسه یرلکدلیا قیفرت هدعس

 1 ندراد-ء) وا تالذک جد ن دها نان رلد وط هدندبعم دم

 | لئابقو عفاوم هنرزوا هروزم ماوا ۰ یدیاترابع
 ۱ ا Xs قوحك ندرت

 أ رھا شم لح E ا و یکیدردنوک كن هع.لخ

 ۱ رک ید عم ی ورم 1۳ نامعد ی هرصرچ .یدارا و

 | بنجو هرذع ثرطاندزب «مجذم انو

 نيصح "نالیع سيق ىلالهلا هللادبع ن شب ؛ هیلسم و

 بوی وه عج ©

 عح ندالئابف هد نکو نوکس جدخ ن هب واعمو رغن

 SETHI ۱ نا لتاق كنلع ترضح ۰رلیدا ریما هدنزارز وا رکسع

 .یدبا هدنما رکسعوب ید یک

 هک رج ر هدمسا رب لرله راح یک الوص ا ش یم

 ۱ هلع مان دورر یراتصح صاقو یان لوس .ىدسشملا
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 ۷ بلک ایل

 «رایدت ناسا اموع یلاغا هدک دابا نالعا یکحهدیک

 یسلرا ندهفالطنا راد تن هفیلخ مارک تاضصا

 :ترصح نوا كجا ضضض رع یو كل روهیم هدنا ز و

 یتیفیک ی رات کج هلا راشم ندن ر کد لیا تعحام هزاوع

 نجلا دیعو ريزو طو ىدترملا لع هدک دا ضرع

 تراماقارع كناذ ردتعمر هةشب هلدعابت مدع ندزک نمو

 ال وبف تیوا هر :٠ رای تب | تاتا ییندسعت هنس هب رکسع

 ربما هند ود را قارع شیدرات سطح صاقو آن دعس و

 ۰ ۰ یدروب نیعت

 . راضحا فل ۰ یادبا لود ارگ تا هد هی م ندنعیدل وا

 هزرکصا ود رود ارخا یا روم ام هلبا

 بانج یس كتاڪع و تیارف دمرک | لوسر دعسیا»

 مس یی ههبس یران مص>ح یلاعت قح نوسعارورغم نادروح

 كندسکر 2 ۰ رادیا و ھنسح ی دیس یا ۰ زعا و هلا

 ۰ ردوو خیس هلن ز وص ر HE ندتعاطا هو هاک رد

 كنەلج هلا ۰راردهرز وا تا واسم ینیه فاح هديل ا ند



  aندتالخ کرم زر زوتهو هتف رشا ا ۳

 ندع لئابف یهدنسیلاوح قارع مدقم ندزاک باوح

 یدیشلوا مص ه هلباغ وا جد ییدا بت را كم لاا ۰

 هدي وبوالبوط هعضوم مات راقیذ یعالسا رکسع یی |
 ؛یدلیا ضع هتف ال

 . یههزالرببادت یرتمضح باطلا ن رعننمولا ریما 0

۳ + 

 ا 2: بلوچ م قاوص .تاذلط ةلرکسیبع اب ۰ لا 3

 ح ورح كاسم یهدنیارا نام هیر ردشلرارو کک

 هر زج و دو قاع « ییبرلعا قرفت هرالحم لو

 تو یه FT ۱ همالسا هراد كنلئابق سصمو هعبر نانلو هدنرافرط

 ندا ورس و هل یک نالو هدقا رع 7 ید راتو عد

 هدنراګا بواباب ردو هل رحمان یصع نانل و رظانتم هاب ه رمع)

 هسا و هدایپو تم | لو a هب سص و هد

 ب راعشاو نها ا هنس هل

7۲۹۲۳2۳۲۳۲۰۹ YFP IT NRT 

 كندهاجع هدهفالللا راد هنرزوا هروک دم نماوا

 . ترضح ناتشیذ .ةفیلخب تقاسعتم ینیراءالشاب دعم

 . هوارص نانلوا داتا رکسعم يللا فالتسا ییاضترلا لع
 TE ON 3 فوعن نجرلا .دیعاو هب همدم نرل ۰ یدادا ت٤ نع

 ۲  .ه رفسس قارع :نعیعت)اب هوا یناوسع 9 ربد ز هلا

a a 



e a, Sa ۰ N.S. ab. i 7 »سا یا نا ی  

 ۲ ۵ باتک یعکیا

 لا هزرا یی ه-.9ارع "یا وح اروا تداهم :تابلع وش

 نرهنلا نییام هریزج یغاشا ندنرکت هلکعا تشهد

 . یدک هنن رال سا "یدانا كم رلرما لها یسصارا

 1۱ هنس و میافو

 ہر ص) كنا وزغ 6 ۳ EI یس هعف و هر داق

 ىج كنهلا و یکلبلا و

 یہ هعف و 5

 هراولنارا یر هبلغ یکهدنسدلا وح قاعكمالسا لها

 شاوا بلاغ راسرف هدنسهعق و سج ندنکیدتا نما

 تدب والغم فاآلتخا ندا تودح هدب رتن و نکیا

 لها قاقتالااب رار هلا نایمرد ییکیدلیا جاتا یهریخا

 رظتنمهن رال العحصاهدیسیکیا دوخابیرللا ماقتا ندمالسا

 .یدلر داب هلاز وريف هلا میسر ندنفرط یلاها یرللوا

 یهاشدات سرو هاکعا ماي هن افام الت هلاقافنا رنو

 هلا هریحو بیئرت راودرا سج كب هل ما درج دزپ
 یییرانکرح كراولناربا یتثع ۰ رایدایا قوس هنن رافرط رابا

 توال یغح همم هوا نکم هعفا دم هلا هد وج وم نک اع و



Eeا  

 روبع ردا طیص یر سح لاح رد هلا هو رف رب ی

 كرلبرا رف ۰ یدر و ىدا افلا هک راه لاخ یرلن لک نوا

 ۰ رلیداکو د ه ره یعوح

 یره شرف نالوا كلت ظرف رکو ابرخ وک

 لب زاغ حاط 0 هد هب را وش ۰ یدک یف كبزو

 ۰ ردشعا قع یکدردل وا نعد روا ی»لر ره

 ن دهاح اب ندقدلغاط تولیزو یه ودرا نارا

 ی > رایدت | تیععذ توفار ید را هقرا رد هر دیک

 یتکیدرونک هلا هزرفم نانلوا قوس نوا بیقع]ندنف رط

 یرلاروا و شا ردق هعف وم مات طابا ه رد) وا هردل وا

 ۱ 1 ردشلدا اعل

 لک وتلا هنر یهصاصخ نرشپ ی کیف ندو

 هن راف رط ناکر ؛كن را نارا هدن رل ان دا درد و سفانخ

 ك هدرمع نا دین ب هلال تبراضصم یکیدلبا قوس

 لا وسما كل راذ ال وا رس هه هد نارا کەدرااروا سا

 تیرکت بفایءتم یو مخ رایدشا مادذتغا ییرلایشاو

 4 یلاوحوا و ۰ یدمعاط توروا یلئابف ندا مه هدنف رط

 د.وص قره وا هباغو تلاسد زادنا تن د فرط فرط

 ۰ یدلیا تعزع



 ا وف: فف یو نل خدا

e iil ah یا 

N NOPE E EEE NT PATO O سا O A PE Cp O Fa Eو لر 2  
el 7 ۳ی  a۱ ۱ و | ۳۳ ۳ ۰ ۳ ۱۳  

 ۳۳ ۱ باتک یصکیا E د SS 2 ا

 هلج هن رز وا نی رکی دکفر اولا هد های توا د

 و اا ورا نا را ععم و لاا
 هدکد رتسوک موګر یلتدش هنرزوا نارهم نانو

 یدناس وا نازک ج ربا هل رکسسع زف ۱ هدنشاب ینارهم .
 ۰ ردشلوا دیهش دوعسم یردارب كني هدموجه وش

 # ۱ او
 دیه کلو ك درا نشد هللا نب رک نی دهان ی

eeدن رال وق نشد کود وش راق ج د نیجاتج ربا  
 ا ار لوا هب راحهدنیفرط نام یوا یوا موچه
 هدنعا ادعا عظع تیعج ,يمالس) ءهلبلق دارفا هک یدلیا
 كلالزتا هدنصا شنا نالواش نی نا ندرت نوک
 ۰م آپ را ولی الایح یغیدل وا هک جا اعطا ى شنا لوا نانزرخ

 ترثک هلتیتسن هی یک لع ردق ه ره ادعا دونخ
 فداصم یمباو ره كن رب اډف ن د هد هدا ی واح ی ریظع

 تلا بو تیا ها را هیج رد قجهطو ییشدیخیدل را
 شنارب مہ هنا ےک ر انوک هسیراج .هنفاظ نیت دز یکناهو

 نالوا ضراع ودیا ن رشد ۰ يدبا رو هدنا تبابصا

 اعا یرادوا قج 4 و ط جالس هدنرللا: بارطصا و فوح

 هفرط ربیرف ره بولیزو هللزوص انف روک ذم ېودراو

 ٠ .یدلیا انتعا هغجاق



 اسژربوروب نیو د زیما هیشرر ولت ذ "هل یب ی اهل دبع دا

 رایدراتجهلوب یرخوط هءهریح هلرکسع یبینادم*نارهم

 ۱ تر ید رل وط یعفوم مان تودع عفا و هدن رانک تار 1 ۲

a۱ ۰ ید تاما 4 ىلا دیا. ع رهصع ندا وا  

 و ا ری هیچ ا فسا

 ین ید ندفرط رب .یدرادنوک رلرما د هراس ءاما و

 ہداھچ م قلخ 70 اس زا لسر هل یکو هنسال ا وح قارع

 ۰ یدا رو هدا بت وعد

 ا ال وط ود را اوپر e یلاوح

 دنا یتایر ال راه نیست هل رگ ى: نداراصد

 ا 70 /

 هدقدلواغلاب هنازریفو متسر ی ا 5 راک ۱

 كنا ره» ۰ ىدا ہلا س و را نافح هلا هرس داق یی تف ول وا

aندا گو ی هف وک ا ییعیذل وا کک هآ  
 ا ت وا ییا

 ندکدسا ا سا دع di و املا راشم ی ر و» ۳

 دوح نا رهم و را هار وا جد ی فر و کای

 هدنس وه راق كس ود را م )اتا لتا هرشک دو یر

 ؛هتشرح ةع كن ۰ یدنوق هن رانک تارف نانلو

rêیا لر هک یتارف هل رکسع نا زرهم هده رص یکیدلیا  

 یدروهروط لداعم هد یه



 EOE نا ای هی

 ۳۱ باتک یصکیا

 یلعوا و شاد وسم ی مکح یردآر دبع واو ۳

 فرش راح ه روه دم تاوذ قوح اهد و مکح ی ریبج

 منع هللا ىطر ۰ ردرلشلوا تداهش
 ۰ یدشقبت هم ريح هلتلصم ضعب ییاطلادز وبا"

 و تو یراکدتک هنرارزوا راسرف مالا رکسع

 راسرف وتم ع داحالاب هلبا نیلسءدلاح ینیدلوا ینارصن
 ۱ ۰ ردشعا تلاسب راهظا هده راحت هلا

 دن رارز وا هل رکسع نمج هرکصندکد لک ه هربح یم

 متسر هلرا ٍاریاو لالتخا هدنبادم نکیا هدنراکفا كيك
 هنن ادم ندنتددلا ین ربخیکیدتا روهظ فالتخا هدنسهرا

 هاش نادرو ناباح نددبارایاما ۰ یدلیا تدوع

 هشادم هدک رانا ن رسک ییکیدنک نوا هل تنم

 زا ر هدک دتشدا یرتمصح ید یب رلق دءح هل و ۳ وتم

 ۰ یدتا رسا هدنسیکدا و تیقعت هلا نت

 را یار رادکهرغ یشلاتها تیم ق
 تسدرد یتعابنا كهاشنادمو ناباح هلتعاطا 4 یتثم

 ۰ رایدایا علست هملا راشمو
 غلاب هدتفالخ  زکرم یربخ كمازپنا نانلوا رکذ

 نوگاتنوعم ه نم هنع هللا یطررع ترضح هدقدل وا

 ییمحكن دهام ۰ یدتا مادقا قوجك هه وشد قلخ



 را ۱ ۲.

 یخ هشیح ةع ليف ر ندیک روا ییرلت 1 تر دهاح

 الجز بوذا ی دبع وا ۰ یدا رو ا

 ليف هد هسا یدتا عطف یی وط رخ تالف هزرهاف و موش

 مالسا ىلا فلت بولا هننلا یدیبع وا ه,سیجا ناج

 كيس رک اع و هنت ودح قلقشیراق كوب رب هدنسودرا

 یکه دن رز وار ېن یم ر كنيمزهنم ۰یدلوا بیس هنعازما
 هب هد دا هلعاب د و عطق ی رج ی۰ رای دن ر و ی ع وطه رم مچ
 ود « زک سج هوا فات دوخاب * كجهدنا برح ردق

 قدرغبولتا هنارف ظ نیا یدابا منم یرلد رارف

 ماود ه را هلئدوع ه رح عف وم هذ یسهیش ۰ رلب دل وا

 تیام ه راح هدلاح یعیدل وا شلاق هدرلسرف هبلغو شعا

 ۰ ردشلو

 قد هرمو فلت ندمالسا لها هده را ود

 تردد رالوتفع ككرولناربابول وا رفت كب ترد رلنالوا

 ترک یراودرا رانا نکل ۰ یدا ترابع ندرفن و

 ندهروک ذم تافلت انیلس رک امسع نکیا عماج یدارفا

 رک اسع یی هاکعیا لنت هرفن كب چ وا یرادق هرکص

 یدلکج یضوط ههربح ندهراح عفوم بولا یهیقاب
 هبقع نددحا باععاو سیف ن طیلس هده راح وب

 ن سد و یراصن الا دیر وا و یراردار هللا هللا دبع و

AO 



 ۱۹ باتک یعکیا

 هدنربهانتغا *یدایا كنهیمالسا رک اتمع 2 یکه دنر ادب

 ۱ ۰ یدلاق

 هدکک هلت روص دادما هدمزهنم رکاسع سونیلاح

 كلا ندنکیدلبا رابسا دبع وا قلارا وا غيدلوا

 سونا ردنک .وشراق هلرکبع مدقم ندنل وص و

 ییسفن بوجاق هتد سوئیلاج و «یدزو هلباقلاب هدینرکسع
 ۰ یدلب هلا هدنناب كعسر

 هرکص ندکدتا تدوع ههربح یرلتریضح دبع وا

 هلا ودرار كويك یادناموق مان ه وداج نمو متسر

 نانلو هدنرادب هرساک | بودا قوس هنرزوا دبع وا

 اورد نالنق هک قا وا نالید یاب واک شفردو

 ١ ا مصر ها رهاوجو یال قر هو لومعت
 ۰ یدلر و هنس ود را هد وداح

 مان فطانسف عقاو هدنرزوا تارف هیوداج نم
 هوا لرم رار هللا هتیمالسا رکامیع دنع وبا و هلحم

  برح ودد# یییرارنج یجد فرط یکیا بووق هنزوت

 یرکیدکی یس مکن ند رم یس رب یکناهكنیشنرف هرز وا كا

 ندنکیدلنا ربك فرط زکید نم * ریدشا هرباخم هلا

 : هب ه راع هلک عا ر وبع یر هل رکسع یراترّطح دبع وا

 . یدیالشاب



r و ی CS هه SAی  
Ta FE ¥بو - دیار هر  

ARTA 

 ندنس ەق یر ره شات د قوح تفت اد هک دتا یتا

 یکهدنسادنام و كناباح ۰ یدا کد Ê ورک بو وط

 ناز دقت شرک تولز دشا نودا ودا

 كنيسر نانل و هد کشک را ر هل رلم مزه و *یدلقار « هردرص

 م اج تف

 ۲ یا بک بت
OS RSرو  

 ینراتوف وعجهدرکسک ییرایرارف كلذ ىلع ءان ۰ ردشغا۰
 کنار جت درالف ماطر هنت ورد یراودرا هل رشامم هدر

 هدناییدلا رخ ندنناتیشت كند یتقللا تبع وا ۰ ریدر

 هدنفرط رب یسرن ۰ یدبا شا تکرحو مایق هد رلهلع
 یکهدنرلتفافر راذادنام و مو هدف ط و هب ودفن

 كناباج و هدمعلاج هت هعفادم صا لردبا هنبعت یرارکسع

 سونیلاج كقسر یرکسعرتس ناریا هنیرزوا یهازبنا رخ
 تعرس نوجا كم رانا دادما یکیدلیا قوس هلدنفافر

 ۰ یدا منم زی کا 3

 دادما هلا هداعلا قوف تعرس یراق رطح دنبع وا

 ۰ * الت شا د ودرا یکهدنتفافر یر م دم ندزعا دورو

 . فزط فرط ییلاسب فوس نیلسم یودرا رار هل ریسعشچ

 دف( کا زا راک یزو ار تودالزام

 a هدب رحت ق و



 ۱۷ باتک یصلیا

 :یدیشاجایسویف فالتخارب هدنرهش نادم نال وا یزک ر

 لوص و ههريح مدعم ندرذا تولد را ندنراشادورا ی

 ریدل وا لصاو ًابقاعتم هدیرتفر هللا دبعوا ۰یدلو

 هو وس و مجیرلپ زاغ كح هدنک هقارع یرلتمصح ها.

 ر ۰ یدیا هرزوا ماود
 هرابلب وکنانل و هدقارع دا وسمت رای رکی ریس ایا

 ۵ م ردتا مايو هنلع مالمالها ی ده هلل رب رګ راډ وک

 دعد رم هل تم راک نه هلا سرا ا نا 4 4 رف رھ و

 تا رفناباح .ندنسه رکسع ایما ناريا ..یدبا روشلاح
 یمهداز هئاخ كنارسک و هدلحم مان روداب ندنسیحاوت

 نوا همداصع هنا یدع-نانا یا هدرنتینک سر

 هدنفرط یغاشا كنارف رکبو ۰ و و زار

 ل رای رف نارا راس ها دما یک نیک اا ل

 ید دع وا ۰ یدلبا ترک رخ ندهربح نوڪ ا قالا

 هوراع هلا ودرا كوت ر ناناح بوشار هل. س ودنک

 ۰ یدتا لوزن
 هنعم دهدق رامن بول و ربا هل رکسع یکه دنتبعم دع وا

 هءچ وا یک جاش دارح هدا وه راد وا تقاعتم یسعاح

 كمارک ةازغ ۰ یدالشاب هغمالرا راجا ندفرم یکیا و

 تریح راچود یرلناریا تااسد و توطس یراکدرتسوک
۳ 



 هدنبغر - یراترمصح مر 1 1 هادی وك تبغر

 كەم کف توام نام ی لا د ہبع وا - هل تهج یتفیس

 ۰ یدرویب نییعت
 و هاو لارا اا ناهید شاخ

 قیراژوس كمارکباعصا نانلو رار هلکتس دیبعایا اب »

 ۰ ترآ رکشتییالوط ندهدافتسا تلکحهدما ندرلنا ۰ هلکد

 و ارز ۰ها رابتخا قا ۰ ۵2" تع رس ها

 9 لب و1۰
 رح ات و ناب برح را هب راحت نرم كمر ل وا

 دن هب رکسع تراماقا رعیطیلس نه نررکهنل و هلب رادتخا

 ا عد د) وا نام ,da 2 رس ڻکيل ۰ م كنا ردنا نیمعل

 نم بسا تع رس ر ۰ مدعا نیمعذ نوجا

 ۰ رایدروب « ردا

 نوکا برج ادا نداد اا ار یر ترم

 تص و هر ص نی دنا ۰ رددبع وا اد :درد و کل راما

 همش تور ةح نادنارا راد ارح لديها هرز وا هب وب

 *یدردنوک هنع یهبما نن لعب نوحا ناکسا هدیصا را

 مدل هدکل رب هلا دعس و طابو ی دہبع وا

E ۰ 

 هار اتا ود هدهزمص وس ۰ ریدتح هل و یرغ وط هفارع
9 

 ٠ یراصنالا دیبع ن دع

eلا یر اد ی 7  ELَك زر هرم  



 ۱۰ باتک یصکیا

 یی هدو د) وا ۱ كن رات رطح 4 راح ن ی

 یاس ه رز وا كا ض رع 2: الا لیلح تنا تادلاب

 تم نع هب هر وذم وه دم و لک وت دن رپ ی هصاسحخ ی

 سک | قددص نزک هفلخ یلوص و هن هن ذم «یدلیا .

 هلا را دیم فرخ ه یدیآ قداصم دن رار رحا ل مدنفا

 ۳ یسارجخابوج و تل هفاب تن واعم هب ی یرلت مصح

 اط ندودروم تنص و هر راد مصح باطلا 5

 یی هدفدل وا تفالخ ماقم زاستهیشت رع تروح و 9

 قاردا ندلک بیا یه رو وا توک: هوار او

 هدقبو شت یانا ۰ یدا رونهدا بیغرت هداهج صا و

 رد رابع ندامم رب هدزکیلا زاعن نړ یبقعم یا »

 تسک هلن ر وص هعشب ندنو هدرزوایع رم وا زا لها

 بانج نیرجامم یا ۰ نرجاهم یلاه ۰ نمهدا توق
 ادو دريس یزککحمدا ثروت هدنعرک باک كتح

 (هاک نیدلایلع هرمظبل) ۰زکیرو یرغوط هر یکیدلیا
 قببم ند یرلتمصح یلاعت قح هرزوا یسلام لولدم

 خاص كهللا :ردرعدا زارعا یتدیا مدراب هند و راهظا

 یماباب لراتح روهشم هدنراکدلبوس « ردهدهرن یرللوف

 ۵تا » توئح دادیم هنع هلا یر یقعملا دربع وا



: Nê 

 E ا ر u نزف رط نمدن فأ هنع هيا

 دلاخ و ندقدنل وا اطعا سما ر 5 مع هم كره دبا ۱

  هثراح 5 یش یکیدلیا .یل سا یفص) را 2 رج

 ندملا وح وا بولا رارب فص رد هلا 2 هدزتفاف و

 هلا عم نادناموق مات نم ره یم وک سرف هرص ندف دمو

 ه ودع نیفرط ۰ ید ردن وک كر ےب کک هود رب هن رز وا ۳

 ۰ ری دایا دن اعم یلتد كب هر قالت د ما ءاضاا

 قولأم هلا نخ رفا یرافدل وا بکار. كمالسا ةارغ

 هدکمتوکر وایراتا لیفرب یهدنجمایرکسعسرفندنرفد) وا

 یا دم هل وا ارحا یس دبع كل راب را وس هرلع و

 دونج «یدردلوا هللا مج یلیف بویلورلیا تاذلاب یتش
 تربغهنلیکنت كنس ودرا نعشد هللاسپ و مادقا لاک نیسم

 قل رط 4 5 زحام ندتم واعم ی کری ن

 ادعا مالسا ناعحص# و لاعتسا هوجو فطع هرارف

 . مد * رابدتبا

 هتل ود سرف كفارع داوس «یدلیا لاعاب هلتدش و رهق

 «یدلاق هدنرلالبتما "یدانا كمالسا لها یعف رب نالوا دام

 لاخ ندعس وت ییالبتسا و ریه" مراد كمارک ةازغ

 E ثالاعو دال٫ هوا هم رلک | 4 یل ودسرف ید : راعح هل وا

 ارا لس رک اسع :ندیسرف دالب بوارا یتسهراج
 یکدلیا مامه ۱ 2 رشکت و ۳ و هوو و مالا یکعا



clk: O اب شات نوش اف OE O E PONTO N OY O TOT 

 و تاک ۸

 هغ روا هنگ كناتس یخ ن لاکر هدا

 یدنصت هلاتق یلاها هدکدنک هلرکسع زار هیلاراسشم

 ئارا دص ہرکص ندکدر و تافلت نول ندنزاکدلیا

 دانا اطعا وےاست دن رلعا لها ه دی اسار و اکر یور)

 ك ی رد رہ صح هرع هوا یر هلا راشم رکسع رە

 ندنعلد رود سا و اک n رطیروعالا هاقلاروا

 دالب زادنا تشهد هبلغیرافدنا زاق اعاح كنس دونح

 ۰ را لس ی 7 ید رل هد ده

 هدنسةدعدلا ید نصف نالت نیخروم ضعإ

 )۱ 3 یس عدو دلومر و هددح ر )۱ ی و ناو و

 تقال لدا و ءو و هد هسدا شم زاب ۵ لر بت هد

 ِ 33 e زاب E یع و> و

 ۰ رد ۳ ها

 قارع لاوحا



Eبی ۹ و پر  

 روھلا تار ۱۳

 ندحایص و هحایص ندماشحا بورس وک موعش هذن رزوا

 « یدا ناب رج دن دس لاتف هدف رط ةنایم ردف هماشحا

 یرافدنآ و یرطره هدک دیر و تا نل هط ر وا ہیک یهکیا

 ر٣ .NAS ی رلف د) وافداصء ر٥ ور وف وتم 6

 ۰ اب دیس وک دن دش م وه هم رار ز وا رثنعشد مارک ن دهان کیا

 هلا لاح ر نیفشاش كلرهیمهدنا تمواقم ادعا رکاسع و

 تیقعتلاب نیس دونح هلکعا رارف ردق هل نولیغاط

 . ییرلایشا و لاوعاو الیئما ید یلق هلبا لدق ییراقدل هم

 را یرال ونعم كرام ور هد هب راح وس ۰ ردا مانعا

 ضرر ییا
 هد °

 ۰ ردسع و د ودعم

 ندرلن ال وا دهش هدهروک دم هب راح دزع رزرا

 .یکهدنرتفافر دلاخ و هدربعیا ترضح هرکص ندنو

 ۰ راد دم هن رز وا صجب هل رکعع

 لماع هماش كن راترمضح هدنبع وبا نیسم رکسعرس

 هب واع» یز نایفسینا نب در یغیدل وا شهر وپ نییعت
 بقاعتم ییتع نع 2 ڭنەدىبع وا هدلاح یعدد) وا هدنتفافر

 * هنزغ "ادیص عقاو هدهیماش لحاوس كردیک هلرکسع

 هدیبع وا و شتا ریه و منف ییراره-ش توریب “ليج
 یکیدلیا هحوت هصچ هلرکسء ه رکنصذدک دنا طرص لت



Le EE eو و و  
 ۳ و 4 ۰ ا

 i ناد یسکیا

 هج داش لا وح هدقدنل وا ض ع هتفالخ زک رم تیفک

 یک ندهنرا فطر یوم" لا قا وک نالوا و ورتم

 8 وات تاج ند هر واع "یلاوح امر هل در٥ قشەد منق

 هدا ص *یلاوح اقف هن هنشع نب مشاه كرك ع نالوا

 صا لاس را هنر صاقو یا 5 دھر یو ا داخ و9

 ۰ یدلروج
 هل ر ی رد مص> ه درو وا هرکص نن مشهد

OPP افشا تو شک تا ی یک تو TOOT TOE 

 ت٤ نع هد یس ودنک با فولک هداروا یایفس یا ن

 قاوا همدق یدیلولا نا دلاخ . هداتع نع نیح ۰ یدلیا

 لال ت یطج ی هنسح ی لیبخ یش توردنوک هرز وا

 «روزالا نیر راض: هتش رزوا راولتا و شمریو هتیعم
 لج ۰۰:یدشلسا رومام منغ ن ضایع هنرزوا رلهدایپ

 یرتدلوا شلکچ-هناحسما دانا كرا یاروا یشیلاها
 ی
 واو یی و یت قوا وا ا و ۳ ۴ ۱۳۲۲ ۳۱۱۱۲ دود ف ا

 یدک یول هب اار ردع لج رو دک دلو و

 روض هدنزلارا رور ةهلاودرا یهددتبعه یدنک هددتسیا و

 عام ولئاح هتفرظ قال هضرام وش هلعل وا راغلقاطب و

 هرزوا قءارا تلو هن قرط توسهدارورم ندنغنذلوا

 ۰ یدادا ضع هتف الخ ماھ یتیفک و تاقا هدر یعیدل وا

 ندنکیدلیا رورغهیرلءور یزللاق هداروا كيلس*رک اسع

 السا رک ادع تر لنا دوس ھوق رارالعس لارج



Nا ایا  

 ۴ اسب یک رتالسرا ار اش

 ید ر ەرهز كنىلاھا نال وا ربا ندد و رال وا و یراکدالیا

 فویس رب« ور نالک تنسار ندفرط ر بودا كاح

 و ض كنيلاها ندقفرط کیو و یس وا در دن دھا

 2 یدرد ود 4 هن وڳ و ندرمشحم و درهک وا یدانرف و

a2 1 0 وه طظ  

 ا هدببع وا او هدنهح وا ترش ويف

 ودا لاکا هرهش یار هلا مخا رک اغ ص

 هدبع وا هنت ال ماعم وش كن راتر ص حد لولا ن دلاح

 ندفرط رب یمود-نک ۰ یدیغو یوو شرت رمطح

 یرخوط هنس هطروا كنهدلب هطاصلا قدزطب هل رکسع

 ددنکح یز ور هلناه راح ندفرطر وا دلاخ و هدکع رو

 تراخشیرکیدو ملاصءیسبر «یدا هدکلورلیا هک

 یرلو دل وا رح: ا راد دن ندهاح هنرف یکيا نا وا

 هددبع وا ۰ ریداک هب وشراق وشراق هدرهش طس و هدلاح

 ند راک داليا تاق رام هل رب ر ید ی رات مص > دل ولا نت دلاح و

 ى صا ا هدد را رکسع یهدنتفافر دلاخ ترصح

 هک جم سا هلا طہص یزرهش هدکلرر کک و اطوا

 لی دایا لاعا نهظفاح و

 ابا یا دا هفتم

 EE Ak یمن ین

 ۲ ر

OE VONT ET 



 دست نکا کنج تا

ATO ی WT OO RE OTT OTTO WI 

 ۹ تاک یعکیا

 دل ولان دلاخ و هدف رط ر متد هدبع ییا ت طح

 ات رھا ب ودنا د دشت ینہ ر صاح در ی زلت مصح

 TEE تد ال ورب ۰. یدل وا ه لمس ر هن وک نر ه رس رج

 قیغح هنا وا تبلت دم وڳ توا رب هدرهس نورد یالوط

 هدتفایض وام ومگ الع هل هل رس هم اقا یک: ون هدرلوبف نظفاحم و

 رابخما دایسهطسا  سوساخب دلا تر وب ل و
 هدفدصاب قاک ارف یعلدطروا _ترفلادعد ندنکیدلبا

 اد نرو روم هر ین

 هرکصتدکدر و یید ما «زکد رو یغوط هنفرط وب ا

 نا کا یزادنک و نادر ندسا ددل وا شعا هیهج

 ۰ یدلیا دوعص هن رزوا ندنتمج تسانمر روسو

 ندنعیدتف راص یعاشا بو العا هن کی ال دف شا

 2 ماطر هلا یدعن روعذءو ورع ن عاععف

 . رایدقح هن رزوا كروس هلرادنکیسکو نادر یسک

 هدکلر هلا ندهاح یهدنرزوا روس دلاخ ترضح

 ل را راهظا یییرادص ( ربک | ہللا رک | هللا) ندزغارب

 یک هد هرشط و ندورحا ةارغ ی هدننسوا روس رار

 بورو یرغوط هرهش "هزاورد ندح راخ ندها-ح

 یری! ول یهدنفرط جاكنوبفیماعفر هلیادلاخ ترصضح

 شنط هزز وا یسادص رییکت هلبا ج یوبق مادعالاب

 رایدلیا لاخدا ه ره لر مالا ع هدف رط



 هل هبد ۹ اراب ET تدرفظم هنسلا و هللا شام الاب ۱

 رک اله 8 هده راد وش ۰ یدلاق هدمرلسا لها هرلع

 یرفن لس نا ی رادقم ی رک م ور نالي

 .ردشمک

 یرالغوا لدیعس ؛ورع یلغواو لهجا نب دم رکع

 “ورع ن لیفط “نايس ن رابه صاع ماسه "نایاو ورع

 تولوا دیهش هدروک ذ۰ هب راح یارضح دیعس ن دااخ

 یانا «ردهدنرلهدار رفت كم وا یع وج ك »السا یادش

 | :یداو الطعم هلشاصا قوا یزوکر كنايفسوا هد رح

 نیعجا اع هللا ناوضر

۶ 

 هر 5 دالب و قشمد تف

 لزع ید ولا ندلاح هنع لا یر رگ .ترصح

 ندقد روی یبعت هنکل رکسع سس ماشجارطانب ةدسبع وا با
 یراقدروب رادصا هنراتمصح هيلا راشم رکسعرمس هرکص

 هدعد و E وا اد ندید ا وتف هدف رش ب رک رک

 هك ضج بولا هنتقافر یدلاخت هلرصتف فال مای لق

 لع هدربع وا ند ذغیدل وا وا یسلدا تع زع

 دلاخهرکص ندک دلی هماقا هبرکسع هوقرب نوجا هرصاح



۲ ۲ 1 ۲ 
 9م 71 9 25 4 1 ا 7 ا

2 r : ۳ x یر AF وا و e 

  1 ۰ 0بابک ری ۱ ۷

 ۳ £ یس هلج و مادو ا ید رداج ادل ولا ا

 كما راشم هوح و۰ رلی دلیا ماود هن دعفا دم ردو هر دا وا

 هلا یطر ۰ردرشلوا دېش قلاراوا سوعرو نانل وا "

 ۱ درج

 مقوم یک سدطانق یتارغ ندا فداصت هدّشاس هقرفت

 هتل اد لویخیرلم ورمملا راشم ها زعل زدنا ت ذج ۾ 4ب راح

 هلام ر وا یر وډ ر ومار لای ووم زع هد هج رد كح هر دتا لاما

 مو هنس ود را نر د یال لاه یلرح ندا تداصا

 ه ورک ییرزو بوب«هدنآ تابئادعا رک اع ندن راک دلیا

 3 ناز .ِح دا ت رم صح RS | رازراک و ۰ ج

 هب را عر !هداس . هلب رز ر زا وس نت د نا ڪتسالا ی

 ا رارف ر ییرءهداب مور رای راوس . ید ربک

 هاکعا لاعات یزهداس و تیععل یر را وس م السا هک

 شالت توی هلو تقو هاب هل هن رو كر ٌرکیدکی

 نشلیا هنن رازوک مالساندهاحندن رق دل وا رام رات هلتشهد و

 م رب« ل احا هد رازراک نادیع ۰ رلید رک نن یر ور

 3 ناک ه ری ژ 8 ندا لر دعا هلت ولعس ؛یدانا ی



 نیبم ند دور ولاب هناي ت رطح تولز 1 نا

 اد ندهاحع ردو هر هع ! وا لرد هلک عا لوبو ی السا

 ۸ رکسع هوو كرل هوز ۰ یدین ےک ہک فر رام

 ۳ + یدا هدنبهدار ید شب GD لها ها

 e VK كن ود را یکاو لداعم ده اکلط رب یس ودرا

 د ندور ط رب ب وراب ین: راةص هل | هلج هادعا ت وچن

 هدنراهرا هاگتلط وا یراهزرفم ندهاح ندا ر ورم هفرط
 ۰ یدا ي ا ناشهشزا همعاص

 1 ندرلم ور یک مظع راع رد ردلاق ند ضا را لاسم وو

 Ê وا لوا هلا هن رل دم چ هلا E E مور تاع چ

 هادا ترصضصح ها وا رار 2

Eيودرا یک نینها هو ما ر  

 ندنفیدل وا شعا یمأت هل رفظم دیما یړل رفا یک دواایما
 دونی کش یادفر وش راق .هادعا یدرفره كنا رغ

 ن ترح" یسک و لھ یا: ن هم ركع نده ر ê ءا رم

 لا نیم هوجو رهن زوټرد روزالا ن رارضو ماشه



1i aaزی  

 اپ 0 دل

 لوص و هنس> ی لب رژ هلا صاعلان و رگ هدا

 توا وا E هتسار صا نانفسیال دز هدنحانح

 هد)اح ییددل وا د وح وم هدنتیعم ی را ریما ید رب ره 2] اب الا

 ن هللا دبع ۰ رلید راعاب فص وش راق رزوسد هده راح نادیم

 بر> نا نایفسوا ؛یدا هد رزوا هیطابتحا هوفد وعسم

 هب رح لراح لراح یی ده ام ناعص هل وا یسدضاق ودرا

 د)اح یهلا مراص فیسیمهلج ك زنو و هدکغعا قدوشت

 ید هدننلا یرلتسابرو صا كن رلتر طح ديل ولا ن

 نوح ا یرل.رلشاب هعمتا قوا نعد دلاخ .ت.رصح

 هورع نن عاقعقو لهجا نت همرکع نانلو هدهعیلط

 هلرلب الا یک هدنرلتغافر یتارمضح ۱ملاراشم «یدربو ما

 رول یراقوا یرلیالا ادعالباقم هن راغا ترشابم هر

 "هلباعم ندنرقرط مارک ندها ۰ راددرلشاب همه ردذغاب یک

 ندر وم» ا کم E RE E cd یانا كى رح ۰ یدل ریس وک هد دس

 دلاخ و هدیبع وا نزن دغ ندا دورو همالسا یودرا ,

 - راترضح یقیدصلا رکبوا هنرلترمطح ام هللا یطر

 یدیلولا ن دلاخرع ترضحددح ٌةهفلخ و ییتافو كن

 هدافا یغیدروب نیم رک یک ریما ییهدیبع وا هللا لزع

 ل ربخ وش هدنسهرص ابرج كنه راحم ۰یدلیا خیلبت و

 ره زیارب هلا ےک ندنراکدم هدبا زوګ ییعویش
 «یدنل وا ماود



EEE:ین ۳ نت یا دور را  

 a ت لا ۹ ۱

 نت داخ ۰ یدلوا نایاع فالتخا هتم ضعد ییالوط

 اياطخ هندهاح هنع هللا یر دل ولا

 ۰ روهروشود هقرفت هزکند اند نیسم رشعیای»

 رز واقع و" هد هلماه "نت هرکی رز یزص هسا هفیلخ
 شا رابص یر لها نکلاح وش هلزس. ردشهردنوک

 ۰ ودعا ندکلک دادما هب ادعا و دشا ندرالاح نالوا

 هسرویدارفا هلتراما یزکی ر یکناه ندزکیجما قح بانج
 هروک « زاک هصرقت هدندنع هفیلخ و هدیهلاذنع هنن رار کید

 و : ردد غل ر ضاح هرح های ود مزع ندد رک ووا

 ندنو هدلاح زمگیدردن ود هن رفدنخ هدب وز و یرلناز نو

 رک ۱ رک روک: فولد ئ راند تقفاوره هرکی

 یزو حالف قترا هرکص ندنا هتسیا رراز و یزب رنا
 یوا ها نیلا نوت رو ی رام کیف

 دکل وا ا یری نزا کر نو اوفا
 هادءاقافتالاب هدلهفار یرالاح تحوم ی هفرفت یدوم

 « ممشیلاچ هکعا هبلغ

 ترضح مومتلا ىلع اما «یدوف واهر ء هبط خر ود

 ٤ راد سوک تعاطا هدلاخ

 غاصو حارا ن ةدنبعوبا هدنبآق كمالسا یودرا

 ۳ و 7 هدنن واش ورا حالما قلا را وا

۱ 



 شما یا یر ی SE بت و ی ا

 ۳ ۱ باتک یعکیا

 جاران ةدہہع وا هرلع a ۰ رد راش مرو ذاا همدقم

 نکیا اسم یه رون نب ثالام هدب وتکم یغیذزاب نب رلتر طح
 یلاقهدکلرکسعرس هسدا ردا فاژعا دلاخ ینکیدردلوا

 یسهرگ-سع تراما كندا ےک ییرغوط هسیا زعاو . ۱

 لا هتسراداد یدنک تین یا وا

 دلاح هدک دادا غياب ین دغا سما هدع وا١ یدلر و هدارا 4

 ۰ ردشعا لوبف قلزع كره د ) ةعاطو ا ۱

 رک اسع هرکص ندن رفظم ندانجا - ودر هعف و

 یدلقره روطاریمابوالیوط هدنسالاوح هلومرپ نیلم ۱

 شعاقوس هلن غالبا هرفن كب قرق زویکیا سه رکسع هوق ۱
 .یدیشغل و ترابع ندرفن كبیلا قرق هیمالسارک اسعو

 دوجوم مارک باعصا ردو كب هدنڪا ملا راشم ندهاع

 . ىدا نرود لا یرف زو دوج وم وش ۰ ىدا

 هدنرحا وا همانا یداچ یتیاد كن هعف و دوم

 ه هکنالشاب هه را ندنغیدل وا هدنلئاوا بجر ه راحت و

 یدیشمامهلا تامولعمر اد هتفالخ لد مالعا یودراردق

 قد رفت هراد الا السا ندهاحم یرلتمضح دیلولان دلاخ

  .وطاریما «یدلیا بيتر هرزوآ قاوا رفن رکی الا ره و
 هل رلمطن رثساناب یهدنشا درا یفیدلوا شعا قوس كر

 «یدراروهدا قیوشت هبرح هدنملعمالسا لها یرلءور



 لصف یجنکیآ

 یعباق و یرلنفالخ نامز هرزوا هرج نینس
 rr) دخ |یڏ E i ee هباماا یداج ۲۲)

 لوس هنس ۱ میاقو هش
e 

 قدمد ج -كومر دف و )4 د)اخ لع ا ۳ ی

 دا رو نوه ایه یاس گرا

 نمدنفا هنع هللا یّطر قیدصلا رکب ونا نزک هفرلخ

 نرع فبرتش همان دهعاب فالح ما هدنرفدلوا مضتحم

 وب شوق هد م رطح هل لا یر تاط
 كند هباتلا یداچ ید ەر 22 (۱۳) رگ ترصح

 هربن»هفیرشالاب یتفالخ لیلج دناسم ینوک یمن رک

 و د دا ار
 .یدروب نالعا هلا هن الدام

 و ی لاراب ولع رولا ندلاح لرع
 هنتآارحا یا زع ند گیس تراماماش ادل ولان دلاخ

 ور



 یک یجŞجھھ

 یرشا و بحاص

 و
 ی رسهعع

 د

 اتش
 ۷۵ وموت هدنس» داجیلاعباب - جتبطم القوت

۱۲۲ ۰ ۵ 









 Cov باتک یعکیا

 ۰یدنانکاس هدهمرکع “هک هفاصق وا یرادجامدلا و

 اف 9 یا ىلا ندن رتاف و كارت مّصح رک هل

 تافو هدلاح یراقدل وا هدنشاب یدب ناسط هرکص نوک

 . نيج معلع هلا ناوضر .یدلیا
 هه 6900 66 64 نوه سس



 دا

 وا ی رادحام دلا و كن راف هبلا راشم “فراخ

 ربعلا تار ٦

 ن مت نر دعس نر بعک نب ورج نب یماع نب هفاسف
 هدهره هلا یون دوعسع بسن یرلیلاع بسذ ردهم
 ۱ ۰ ریسا رب

 .یرلض راع ضا یرلش رش نول “فرع یرابلاع مسج
 ۰ یدا یو یره مج ؛روعح یرازوک ؛فيفخ

 وا ردره و رهام هدب رع تازا و تعدرم# ماکحا

 ميم «مرکم 9 ؟ف.وع 2 "عماح یالحخا م راکم

 ۰ ردشعا فرص هدنروعا نیم ندد یا وما ۰یدبا

 هل را الع تامادقا و را دن و یدل واقفوء ٥د ےم هلهح ون

 نالوا یرلتل ود لتوقف لا كناند مالعا تک وش و ناش

 لا هزرل هلن ر وص) کلاغ و دال٫ كن ربتل ود سرف و مور

 ۰ یدنل وا لیصف هد الاب ییدلیا بیا

 نافعنب ناو یصاقرعترضح هدنربتفالخ تدم

 ن باتع ام یرللءاع ۰ رلیدیا یر اک تبا نب دیزو

 ,ند رج هدام: ص ؛صاعلا یا نام ده اط ؛دیما

 یوم وا هدد ز داز نش دریا هدب وم سو " ه.مآ یا

 رضا ءالع هدن رګ «لیح ن ذاعم هددنج ؛یرعشالا

 9 ی دا

 یک
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 ۳ .۵ ۵ تاک یعتطیا

 نداهش نا یحاص سیا ےب رات یفغیدل وا شعا تافو

 ۰ رو هدا تداور

 یرلت رطح دنع ییاعت هللا یَص ر ناشیذ *هفیلخ دوام عم

 فسا یعیذل وا شلیا مازلتسا  هرکص ند رم تافو

 درام نیم ج تویعهدنا هلازا هلتروص رپ جد یردک و ۱

 ۱ کی ۳ كن هرخ الایداچ یس هرج

 ۰ رد در و - ۳ ھن ۱ 0 مک SE تو و

 ( نیطاصلاب یعطا و ]سم ییفوت بر ) یی را دل و

 تدم و یآ ی شا یرافرث رع ۰ یدا

 ۰ وال وک نوا 6 :۲یکیا هنس یکا یر ول

 اعا یس هج وز ید راک رابم دے هم > هدب راد وه ضم

 e وا نفد هداج كن وب رف و یا لسع س۴ تا

 نر یییزاغ ۰یدنل وا ارجا یرلتیض و هلکعا تیصو

 نج رلادہع یرابلاع لګ و شمردلق یراترطح باطا

 ادع نم هح و نافع ی ناتو تاطللا ي رع و

 هد رتاف و « ردرلدم ردنا هرو یارصح مع ۹ یر

 ض رام هم وع هدنناف و هل ریه ب ترضح بول وا بجوم

 ۰ یدابا ددع فاو نزح نالوا شل وا



  SEربعلا تام ٠

 . عقاو هدننوکی ح زونط كنهرخالایداجب هبراحم وش
 | .هنع هللا ىطر قیدصلا ركبوا روک دم مو بولوا

 ن دلاخ «یدآ مدعم نوک حبوا نوا نت دل نمدنفا

  ههندم ريج ن نجرادبعی هماننراشب یعیدزاب كدیلولا

 یوصو كنج لا دبع ا یدلیا مدقت بوروت وک

 ۳ را اا نا كفل تر

 تانج و ندقدلا ىتراشب ناشيذ هفیلخ هلل وا فداسصم .

 كنه ون ترس: هرکص ندکدنا "نارکتش ضرما هقح

 یھکدا ا كنسەرخ الا ىداج ید هم چ وا نوا

 6 هنع یلاعت دلا یط ر ۰ ید) وا نانح *"درص ور اف و

 صح ر نوکر هنرتمضح هبلارا شم هغلخ

 تاذ ندنغیدنل وا ادها ماعط نالند حامالوب ندنف رط

 هدکلرب هدلک ن ثرح ندیرع "هروهشم ءابطا هل رلیلام

 لوسر ةفيلخ ای » ثرح ۰ یدیاراروهدیا لک ۱ قرهلوا
 ٠ <« كچ یکلا مروهدیا سح میم هدماعط وش هللاو هللا

a 8 ۰۱ ۰ 2 داس ۰  
 دبا ندر ات كم ءس رو س« ا هاکع د



 oer تاتک یصتیا

 ییراودرا هدانا لوا رل هور ۰ ىدا هدعضوء نالند

 لفن هن سار ص ندانجا عفاو هدف رط هفرا كتهلءر

 ره كم ناسعط یمودرا مور یهدنن دانجا ۰ رلیدتا

 ركع یهدنتعم كصاعلا ن ورع بول وا یلدوجوم

 كتن واعم هرکسع وش ۰ یدبا زا كب هلتبست اکا هيا
 راس یراترضح دیلولا ن دلاخ هاکعا قمح یوجو

 هل دوجوم یدنک یراهفرف یهدنرلتفافر هیمالسا ءا ما

 نع دو تکرح ندکو مر نوجادادما هورع بوردشلرب
 .یدالشاب هرح هلالاسب یاول رش هدنلباقم كن رکسع

 دا یاس و تربع ردم ره هدو)ناعع نعد

 ینسودرا راهور یک لباورباو لئاه ليس مارکندها
 یرادقم كنلسم یادهش «ریدرسوک تدش هدلاص,تسا

 یرفن كب یللا كرامور نزسءا وا غلاب هرفن كبح وا

 ۰ یدل رتاب کاله لاح

 هن رلب روس زوک وا یر ره كمالعا ندهاج

 فرط هدنجما كنمودرا نعد یک نالسرا رر شەریک

 یتداهش هدنروغا هلا هج ءالعاو تلوص هئارا فرط

 وشراق ادعا هللاسب و تدالح راهظا اعر ارح

 جالس هدن رالا ل رله ور تشهدو تام یراکدلیا هعاغا

 ناشدرب و مزه یمهلج ندنفیدعا رب رادتفا هفعوط

 ۰ رای دا وا

 نا و



rorی ۱  

 ۱ ۵۵ تند ندفدل وا ناباغ ربا 4 ردو هرد ر راد هنهارک

 ؛ردشعا ناسک ساو ردقت هلن ونع لاک ی أر كن هفیلخ

 هنرترضح هدبع وا ندتفالخ قرط هدهرص وا

 ۰ یدلبا دوروفرش لام توکم ررح هدا لام

 نالوا هعرح یشوا یصت شیطارما هادلاخ »
 هدتفالخ دنع كنس بولوا یم هتامولعم و تناطف

 و او لا تکو ره داععا یدکی او كنا

 طهار حرم نداروا و هرقلا نیع دلاخ ترضح

 ییانابف بلغت بو ناسغ بوسذم هرامور هلتعزع هندناح

 لا سا هلوص و هن وامه یودرا ه اب ها دک دا لاعاب

 یک دنس هدلب ی رمصب عبات هاروح ندماش لاعا نک ر رس وک

 ا ین هداب هلا موج رب ندنراکدلیا مایف هعفلاحم رلمور

 یهدار وا لرد ہک هب هص وا و ندارد ىدا واو

 لصاو هک و٥ ی هد رخ الاعب ر باڪاسالا ی اسم رکاسع

 ۰ ردوا

 لوا وخر E تر صح و یسهعف و ندانحا

 كن هب رح روعا و تاقالم لب را م صح هدہبع وا لوص ولا

 ۰ یدلدا ترشایم هتک و لیهسل

 ۱ .قلح هما دنام وو یمادنرف الو ره ناو 9 و

ERE 
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 یهدنسالا وح مد و ۰ ید وا دداصم دوع هلن رلتهفا وم و

 رام رات ًابرح ندنرلکدتا یدصت هلاتق یسیلاها نیر

 یدلدا مادتعا یرللام و ۰

 ریصن و هباع 4 راشاب هدک دلدنک هن را وح ندّنشرف

 روح مه ید مد ای هدار وا ندهعاصو نوطب هدفد] را و

 . ید وا هداصم دعع هلا

 مرڪ کا لوسر قردل وا ت۶ نع هب هیت ندعوصق

 نده اع ها ءاحا هدا ر وا یاس ما هاریس مات باقع 1 دنا

 ندنا هروک ذم هين بودا ددحګ یرلت ریغو قوش كمارک
 ۰ قدر و ترهش هلیمات تاقعلا د هرکص

 تواوالصا و هلاروح دلاخ ترضح هرکص ندنو

 حارطان ةدنبعو ترشابم ههراح هلا نواه یودرا

 ۰ یدلیا لاسرا AE ۳ هدل ام وش هن راد رطح

 فرط نیز سکا تقہس ےلط ےب تیر ومأم و »

 لوب الاثتما 4 هفلخ ما و شار وب اطعا ندتفالخ

 ره و قدصم كه دل وا نیل ادرس كس هد هسا وا

 ۰:۵" رد ر رفع مکج هدیا عابنا او هدشدا

 اطعا بوروت وک لیفطاا نب ور یروک ذم بوتکم 1
 هدب را هفت رش لا وفا و هرم دن نک سا تاو ہد دع واو 1



 رو عفار قو وص ردق هان جافا ر نالنید

Eر هداروا نکرد ہک نوح ا تراحت هلا یماباب  

 یدیشلاقهدنادیم رثا بونابف وږ و

 هنادیم وبق هدقدلزاق لح نانروک رثا هلیسهارا كعفار

 ا اا روه وص لاغر قا
 ۰ رایدتا هلازا ییرلجاشحا هل ون«ناب هعفارورطشن هفح

 هرامور روک ذم لح « رایدتک هلح مان یرس نداروا

 لكنعلخهروک ذم *هلبف «یدنا یلزانم كيسهلربق اره عبات

 یرلدنغم هلا رج برش یرایضعب
 رد یا رح لدہق یاللعالا

 ]| یردنالو بورق اناباتنم لعل

 «یدا راروهدا ییغت هللا مظن ر ردصم هلرعلطم

 لجا هلا ندهاګ یهدنراتفافر یراتضح دل ولان دلاخ

 یرلبنغم هراګادنع بوصاب ییهروک ذم “هلق یک مرہم

 صوفرح یس ر هلق ٠ رايد رذل وا یی رلقد) هب ندەلىبقو

 ۰ یدلوا لوتق ید ینارب نامت نب
 كالاها لردك دن رافرط معدن و كرا نداروا

 یرب یرب لوا ندزلک یرکسع كرکب وبا قاس یا .یأم [۱]
 8 هد ردهدشعالقاب نگ ولوا ۹ ردّظ وعنم وص ب بارش کی هحدرا

 ۰ زرویمهلب



 ۳۹ باتک یخکیا

 هاب و یش وط ه رح هلزد هتك ندل و وا ندنعیدنل و

 نواتمه یودرا توک مزال كا ات لوط و هلع

 ات توام یدل وا رک هما هلو

 ندنرا هقرا كن رارکسع مور هلدهج یفیدنل و مظع روذح .

 رب + یدستا ثبشت هنقیفح تالو رب كحهدیک عنامالب

 ترابع ند رب لاح ندونص هدهسیا راو قیرط

 باصصا ضعب یغیدل وا ملاس ریغ هدندهکلهت هیفام عمو

 ندرفارف یناطلا ربع ی عفار ۰ رایدر و ربح تام ولعم

 ندنفیدل وا وص هدرللو نیکدهیح را و +هواقانوق شب

 نکیا لکشم یرورم هلی كنیلتا كت ندرونع قرط
 طظوحم هعظع کلن هدنرارما كنه ر کدو: تو
 ۰ یدابوس یهبدل وا

 یودرا عض ندروک ذم قدرط دلاخ ترضح

 هرس نمد روک هلو هل وص و تورم 4 ها

 هرو وص رادق» یکحهحا یراوس ر ره راز هلا تاب

 نکع یخد نوح ا تاناویح و یییرلءردل وط هن راه رهطم و

 ند طع گره دنا لیمحت وص هراهود هتم یعددل وا

 هلب را هل وجود كن رای هل وا لصاح تدش هج راهود
 ماود هلو هللاریدت و رولدا افسا هدوج وم تاناویح

 عج وع ۰۰ رلیدلیا تکرح ندرف ارفو بیست یسم وا



E ۳:۸ 
 ےس

 ۱ و و e هل لاعا قدنح هوار طا كن رب

 ۰ راب دل اق هدن را رز وا رب N ز وا ناف و تلم هاچ وا

 ها ی رادعم 2 د ع یعددل وا ش ها عجب ثالو ره

 E هرم رسا رک ایی تبوراو ه رفت كم قرف ة زو

 یییدا وا شا تک لیییصم ندنعد دل وا زا ك هل سد

 یرترضح هنع هللا یطر حارطا ی ةدبع وا تیما

 :یدن) وا ضع هنسالاع بناح یریک تفالخ ندنرفرط

 فرس لیلج بقل راح هلا یهانیتلاسر *یلاع بیقلت

 ۔ ضحهاضراو هنع ىلاعت هللا ىطر دیلولا نن دلاخ هللا

 شادا راب هلبا یعیبط رادتفا هصلاسب و هب رح نونف كن رات

 هنکل رکسع رمان هب رکسع هوقیهدنسلاوح ماش یسل وا

 یکج ہد ا بیات ند راسلا قاع ندنکیدلبا باحا یندبعت

 فرم ا تیک هتشول اوح ماش امت مس ضا وغلا هاذ

 یرشافرط نوحګا یسلا هننلا ب تد ینس 46 روما

 ۰ یدل ردن و ص وصح ما هنس ودنک ندیهانرتف زاخ

 ه هن راح نن یم یرشاق امالا رد د)اح تربصح

 هکب نوا لاوقالا فالتخا یلع "اهجوتم هءاشو هلاوح

 تع یهرفارق ندهمود و ه همود ندوربح هل رکسع بيرق

 كنوامش یودرا یهدماش هلرفارق هددسا یدلیا

 یرکسع مور هدنرزوا لو كحهدیک هعقوم یغیدنلوب

 ےک کک ےک نر هاش شش ی اه تن اا نا اس E ی و یا تا رس سرت یا تا رم

E es 
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 ك لارا یدنک یماط ره كنيلس رک اسع نا ممحت ۱

 ۰ رلیدتک ه رالح یرفدل وا و هل رع

 صج هبعتلاب ییرک ع لوره یروطارعا مور

 او هلتفافر نادناموق رب هدنمان هقیفشو - ید 8

 كصاعلا ن ورع ییویسج تعج رب یواح یرکسعكب

 یادناموق رهدنما یر وج "هنسیلاوح نیطساف یمیدنلو

 مای سوهارد “ نایفسییا ن دز هلا هب ركع ٌدَفرُف 7

 مان نالقیف ؛ لیبحرش یهدندرا ودرا ر هلا نادنامو

 هددباح یحد رطسع تب شا هلبسادنام وو لازیح

 قوس هن رارز وا یار طح حارطا ى ه دبع وا نانل وب"

 ۰ یدلیا

 هدیبع وا ندنسلام بئاح یمظک تفالخ قلارا و

 كەمال ا کام هن رز وا فا رش تاو نالک 4 ۰

 هع وم مات وەر یم هلج ندنکیدلک مزال یچج هر ر

 ندرف ك 2 یمرکی یرادوج وه "هفاک ۰ زاید الد وط

 هلا ور یس هفتم 3 اڪ یحد لفره ۰ یدا ترابع

 ۰ یدستا داا هم لح ر تب رف هوامش یودرا

 ود راهدف رط E e موز و هدف رط رب م السا لها
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 ۱ هلو هلا هم دمو عالکلاوذ دیعس ی دناخ

 یهدن رق قشمد باڪس الاب یی رک اسعیهدن اتفاف ر

 دس یرالو ردنا لوزت هععقوم مان [۱] رفص جرم
 ر ناهام هدهسا یدابا قوس هورابا یدیعس لغوا و

 كنو ۰ یدردلوا یدیعس بواک وشراق هکله بلغ

ctوا یو ها  

 تولیزو گه نالوا هدنساب لدیعس ی د)اح هن رز وا

 ه ورلا ود یهدش رف ب دم یهادعام ناهار دم رکع

 ی ی

 ۰ رلیدلبا رارف ردقهلحم نالند

 وشراق هبادعا Ff سڪ هلا تاس ۱۵> ییا ند همرکع

 ا
  r"ماقا لحجر بدرف ۶۳۹ هلس هد وح وم هوقو ۵

 یدتا ا ۰ ۱

 ەن ند لسحرش هدانا وب  Aقل وا دفا و ندفا رع 3

 هح واخ نوګا 8 راحو د هب هقیلخ روصح هرز وا

 فرط لیبحرش ۰ یدیشء الی وط ید یرگسع ییاکوک

 ربا هرکسع یهدنسیلاوح ندرا هنر كلدیل و ندنفالخ

 كدز یشادنرف نایفس یا ن ةيواعم ۰ یدلدبا نییعت

 سکا تدوع هب هندم دعس س دلاح كر هل ردن وک هننام

 «یدلر و ما نوجا
 هدنرتراظن و تسار تح كد راتمصح هدبع وا

 .ردعف ومر هدننزو رکس هلدددشت كناف رفص [۱]
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 ۰۱۵۵ باتک یعنکیا

 « ندناع ۰ ندره# * ندهمایتو عالکلاوذ نالوا شک

 یا ن ةمرکع هلرکسع نانلو دوجوم بولک ندنن رع

 ۰ ری دل وا و درب رفس ماش لهح

 هنسلاوحناع مدقم ند وب تافو صاعلا ن ورع

 لماع هنلئابق هرذدع ید و عده دوس هدد وع ره ردن وک

 ی رات رمح هفیلخ ۰ یدا شلروب دع و ی ح هل وا نيد

 هلا نیمعت هت ر وهام وا یورع نوا زای ایی وب رع و

 ۵تن واعم ه دیعس ی دلاح هلک چک هب الد وط رار

 هنس هل ہہو هعاصف ۰ یدلدا زا رز ف كنطسلف و

Eن دز نییعتلاب هنسیلا چ ندرا هبعع ن دلو ر  

 يرو یخد یارشا صءب ورگ لیهس و نایفس یا

 ارالدا رومآم هنسیلاوح ماش هلیتسایر ه رکسع "هقرق

 هدملا وح وا هژتفافر لس ی دل اخ رک و ران و 2 2

 حارطا نة دبع وا هنس هلچب كن هممرلسا LR نانل و

 ود را دعس ن دلا دادما هود ناال وا کد

 هرکی مور یهدنرافرط ماش دلا هدکدتنآ فرق

 ر ناهام لا ربح هد هاا ید رم و لاععتسا هه راخ

 تء نع هعشم د نوا هظفاح و دعوا دم هلا وس تیعچ

 ۰ یدتسا



 را ارم ۳:

 هرج ءهنس یک (۱۳) بوروب تدوع نده رش
 ماش هلرکسع یهنع هللایطر دعس ن دلاخ هدالوخد

 ۳ لار دام واو درود ناش رومام هتسلاوج

 ۳ اتم کا مجلس اره نانلوپ هدنسیلاوح

 لا هللرما تالفره یروطاربعا مور یر هل-هبق ماذج

 ندنغیدل وا شا یربخ یراکدلیا عمحت هدنملع مالسا

 ه راح اب هلدع نع یغوط هه روک ذم لئابق دیعس ن دلاخ

 ۰ ىدا شک اط ید رتو

 ^ ا را یر هال روج تفت

0 

 عیرست یوسو نیهم دد ج یودرا نالوا بانر

 مادقا ههعفادمو تاب هنکلسم ندنغيدل وا هدقل وا

 ۰ یدلدن ر وک صوصخح رفا هدرعس ن دلاخ نوڪ ا یسعا

 ندنرالا رج مور هدکدتک هب ورايا اهد هلرکسع دلاخ

 ۰ یدزو هد رذا اب رح هل و اله هدزتفاف ,ناهام

 تورو ود هه و یی ود مور یراهبلغ ك مالا لهاطو

 لراخ ییس 4ب رک ع هو یهدنلاوح وا روطاربعا

 هدا یمهدوح وم LS مالسا ویسع اچ هدي زت لراخ

 هلدنهح یسالوا هدهجرد كحءدا تیافک هب هلن

 "یلاع ماتم دیعس ن دلاح نوحا یریثکت تعرس كتوو

 ھه هفرل_لناراد هلل رکمم۶ ریچ ۱ یدلیا دا رّعسا ندو را

 اش ا 1
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 ۳:۳ تاتک یصکیا

 نصف كن-هعلف رقلانم ۰ یدل ر دن وک هادا هه ود

 هن راکدلبا دهع ضن كناراصذ یکهدنرافرط ماش هدندیمع

 ترضح هلکعا دورو توتکم هدلاخ ندضاع راد

 ما هب هل اسم هدا ر وا ۰ یدلبا تم نع هن هم ود دز اجس :

 یمهفرف رکیدو هدلاخ ترضح یسهقرفرب هكراتدا

 فار ركع هل راس ر و تولعم و راق هصابع ترصح

 ییالوا ش او 0 7 ست )ا ترص ح

 یاب قوس هنبراقرط ا هریزج هلبا
 ددش دد شو تدوع هه ريح هلا عیرس ریس هدقدسلا

 هردشه روم ۳ ه هداعا ین وکس تسلا وح وا هل ۵ راح

 لاها هح ه,وا رع "یا وجح كن رلتمضح هلا را ره

 ۰ یدل وا خلاب هب هنسرپ

 هدنرخا وا یسهنس ىح (۱۳) كنهوس ترعه

 ج نمدنفا ۹ هللا یر قیدصاا رکب وا ین هول



 نا 5 : مت O و و E هد سیف شوق

E:ی  SE NAE OES a۳  
Felرک تم 1 ۳ 1 )7  E 

 ٠ یغیدزاب هنهاشداب سرف كنراتمضح هبلا راشم

 ۱ هه دنا ر او موش کیدیشازاف لا لاف نانا

 زککیدوس یتایح كرس هدلاح زککیدعاتقفاوم دفیلکت »

 < ردکج هلک هزکیرز وا رارکسع ندا تبح همولوا ردق
I۰ ردح ر دم  

 كنسهعلق رقلا ناه هلیسهدلب رابا هرکص ندو

 ؛نیدنلوآ تردا ةا

 ا 0 تاغنصت هریصاحاب یسهدلب نابا

 دسلاراو یرالام رده دزارمش نانلو یظفاح هدفدن)ا

 هلءطرش قفل وا نیمأت یرنایحزکلابو كا لر هندهاح

 2 ۰ یدلیا ماست ییهداب

 یرکسع رس نارا ندا مارق هرح هدرقلا نع

 .تسدردبو رلفاح وفهده راح نیح دلاخ ترمضح یاری

 هنهعاق یرکسع مالساو رارف یرکتسع سرف هجا

 یتغوج كنهنارا رکاسع رومام ه هظفاح هلا لوخد

 4 تاج ۵ د كر راح و ۰ یدل دا ا هلو « رای دا ما دعا

 كريب ن ناما ندراصتا و تاثر ن ورع ندنرارجاه»

 ۰ اه هللا ی ص ر ۰ ررد راشل وا دل سم دعس ريشا یس ایا

 هلرکسع ندنفالخ فرط یرلت مضح مع ن ضایع

hSات  
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 ۳۱ باتک یعکیا

 مس و هيلع ىلاعت هللا ىلع ماع رخف كىرش ندنندهاحم

 تا کج هدا یءربح كءالسا لها ندنمدنفا

 هن ه رول رخ توروک نیا جت یار 77 یزو كىسلا دبع و

 كس هود 5 كن هما رک هدف كن هربح ندنهید) وا ش 1 له

 ۰ یدیشلروب دعو ندوب فرط هلکعا زای یتسلر و

 یهمازک و تاسا ییهانتلاسر دع وكى رش هدودنلا ہری

 EE شا کب هه رح لها هدام و .یدایا تلط

 دلاخ ترضح هدهسا رلیدتا احر نبع وا رظن فرص

 یزو و ناب یکحهروتک ey هلا قیر دعو

 ا تو و هما رک ۰ کد زوم رار” ا هد_لط

 هتساناب هنن هلا لدن مه رد كس هرکص ندکدلدنا میس

 راز نا ور وآ اا دبع وب شا ۰ ردشملدیا ےلسق

 هنهاک هرز وا كمردتا ریبعت ییسا ور كناد وء
 « ردش) وا ق قوح هکر دسم ا دع کک

 تالئاص هدنسحا و و یارطا هرکرص نده كن هربح

 ۰ ری دتا دایفنا صع هل رهلک هدلاح روصح یرلکو ح

 ہر د زلد هلو وس زدیسع ندو رط رب داخ ترصح

 ینه زج دوخاب ییالساا ندفرط کندو هکم رد | یی

 دن رب رحمت توا هنهاشداب سرف نوا كعا لوبو

 ۰ ید رلشاب



۰ 

Eربعلا تام  
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 E یرکسع .عمد نالوا تاج او راح وش ٠ یدلبا
 اد

 ۰ ردهدن رلهدار كم

 طیض ییسهدلب اشیعما دلاخ ترضح هرکص ندنو

 كانغ نانل وا 2 هدهروک ذم تاب را ردا تیرح و

 ووالد هک راب هلا هما راتسد یواح یاح و ییعچب

 e یدردنوک

 ۳ صف لاک ها حر دلو ی دلاخ
 لاجاكن و امه ی ود را تفاعتم ید رج دم ه داد اشدعما

 یراودنک لیمحلاب هرابک یهدنرزوا تارق ییلاسقلا و

 هدنجراخ هریح ۰ ریدروب هجوت وه 7 هل رکسء

 ییلغوا هوزاز نابزرم نانلو رضاخ ه دلام هلرکسع

 تن را ترصح دل اح یزد لوا شلاف هد را را

 یلعوا كنا زر ہد ام مات رلوداب هل ردک هل لب زا وس

 1 ید رد) وا یرلنانل و هدا و

 هلرجسع یرترضح دلاخو تعنع هنارا ه وزاز

 هب هظفا یر نروص# ۰ یدلبا ہرا یقه ريح

 ناسةطزوب هلکعا ناعلسا بو الک | یتغجهبم هل وا ردتقم

 : 3 ۰ یدل دا ) دوع هرز وا كم ر و هرج نوتلا كى

agg Silas cE 



 TN باتک یعکیا

 وش ۰ یدلاق هده راح نادم یرللوتقم كسرو وا ادعاع

 ۰ رایدلیا قالطا یاد هلا هزوک ذم زنم هده هن راح

 د دس ظ.ع یکیدسلیا باح ا كنهرو دام تع زه

 “قرد یکیدلبا تیتر ندنکیدلیا برطضم كب یارسک.

 بت ورامح هل وت هل تفافر نادنام و مات صزردنا ی هب رکیمع

 مدروظع * هو رف ۳ کد هلا نادناموو مات ۵ وداح نم

 ندهاج هدعو وم هیچ هد و ردنا ۰یدردن وکآ افاعتم

 هنمم یربخ یقیدلوا مزهنم یرکسعو لوتقم ابرج هلا
 هنادنام وقر هدنمان ناباح ی هفرف کهدتفافر هدو دز وا غلا

 ب وزو ید سا یرلءاعا ترج ردو هر دد ود عیدوتلاب

 ۰ یدلبا ت۶# نع ها دم نوا نادا یسودنک

 ڭم هل ردیک ۵۶9 وء نالد سال و هل رکسع ناباح

 یبدل وا ش ا رادتخا ییماقا هدار وا اراظتا هند وع

 وش راق زوم د یک م ءا ص3 یوهلا لولسم فیس هدلاح

 ءر عطا نالوا شاد .ةیهت هدنسودرا كناباج «یدنروک

 هدعد و یمرو وط ید رر ق رگ سرف هلا ۵ _ساقخ

 ومص مگا رب دل ترصح هد هسا رد ا كعا ا

 یک یناہک ان او نزبکمر و نادم aA ما هل

 ندهاحو دادتشا 3 ه راح بوناح 7 نعد



N تا 

 كن رهش ه سص) ید هرکص ندو الا ترصح

 دعرص وم نالند مظعا رج عفآ و هد زا وج لح یعیدنل و

 س لقعمو هبادعا تیععت یه راح ن ی ردا لوز

 رب لقعم هاکعا رومام هر“ ییهنیدم مان (هلبا) ینرقم

 ۔ہرصادعا تیقع ید ینثم۰یدتا ج ی هلا هدموعڅ

 . ردشعا طرص یمآرلا نصح هدنس

 PE ندننیاد كن ه رکسع یک خب یا وا دف

 ۰یدلوبع ود و ضرعت هدالب نارع؛لرک و هتعارز بایرا

 تفویکدلبا دور وهنهرلاوح قاع داخ .ترضح

 هنرزوا راعشا ندا قبس هنال ود سرف ندشساح نمره

 ۱ هما هه راع هلا دلاع خو راع ند رام ا رک

 RE هل غ مات رادم نراق ۰ یدا شم راعچ هلو

 . هک ی دليا فداصت هنرارارف كنرامزمنم هقشاس "4 راحت

 هدنرحما كرلنو ناو و دابق ندنساما هناریازک اسع

 توردشار هلرک اع یدنک یرامزهنم نراق ۰ رلیدنا

 رک اتسع «یدتنا لور هنرانک ره فورعم هلکعد یو

 بيرق هننسودرا نشد نوګا برج هللا نراق هیمالسا

 «شوصاعناصشون «رلیدالشاب هه راح رار هلبرلاک هل ر
 یرک اسع سرف بول وا لوتعم هلا كعتاح ن یدع داق

 ندرلنال وا فلت اه زع خار رم هکر یدلت وط هان هدب دب تع زه رب
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 ۳۳۷ باتکی صکیا

 نادم هند نوعا برح یرلترضح لا فیس

 هزرابم تادلاب ان وا روم ۰ ید ر وس تا ه و نا بو وف وا

 ه هزرابم بونا ندنرلتا هدیسکیا «یدقح وشراف نوګا

 دل زمره ءىدلا هنتلا بو الواح وو یرمره ون دلاح

 هن راد صم رانا رل ید رو ورلیا نوا ردعهدلاح یاعصا

 .یدردلوا ینمره یہلا فیس لوا ندزلو تفو

 ترضح هدکلرب هلیاعصا رع ن عام ندندهاحم

 «رلیدتا مادعا یراذدنا موعه هنرزوا دلاخ

 تشهد لوب دند ود را سرف ازفا تیاهء توطس وش

 يلا هعظع تعزه یرکسع نعد بقاعتم دغا اغلا
 ۰ رابدل وا رام را

 الرا را یهر لوس لا هدنتلودسرفتفول وا

 نده ر تادام یراهک جانررب لت راند كسب رزو
 دلاخ ؛یداراو جاتر هلو هدهدنشاب نمره ندنفیدل وا

 كنسودرا نعشدو ییسهسیلا و ةا ا غره دیلولا ی

 ییسهلج كنابشا و لاوما یرفدقار هده راح نادیم

 بناح هلا بوتکم یواح یتیرفظم ین ر مانتغالاب
 ۰ یدتا مسن همارکندهاح یتسادعام و لاسرا هنفالخ

 .ردشغ وا هع لسالسلا تاذ ه راحموب

A 



ESبا ی  

 هوس هرص : ی هف را ی هلا اح ن یدع

 هلن هد رف ره ا ۱ رک ین بولا هرم ید هو رف رب

 ۰ یدیا ترابع ندهفام كالن وک رب یما را

 لزع سابا هلا لوبو مدع ندنف رط یا ود سرف هطاص

 ۰ یدنل وا نییعآ نابزرص یسبر هدنماب هن وزاز هنر و

 یرومأم یلهر كوب لا كل ود سرف هدنسیلاوح حرف

 رابع” ینتکرح تروص لدلاخ ترضح نمره نانلو

 هیم السا رک اسع را ر هلا ضس هود یییفک ک هدک دلیا

 یدل وا شمالشاب ید ه هک تاک ر ادن نوڪ ا ه راع هلا

 هندناح هما هلیلوص و هه ریفخ ديل ولا نن دلاخ هدلاح

 تة سو تعز نیند وا شلا برخ دابا ۲

 «یدا ش وط عف وهو ص ردا

 یدتا لوز هندناح هی اک اقامت دااخ تروح

 هاکمر وک ینغیدلت وط ندور ط نعد یقوموص هدهسرا

 ۰ یدلیاذاختا رکسعیلحمرب زسوصهدن راوج ادعا یودرا

 یرلکج«دناقداصت ها رطضا ندقل زس وص هبءالسا رک اسع

 هلکعا ناسحا روم ر یلتدش قح بانج هدءهرص

 .هرهط» و4 رو هدزژش ترور عفد مه ی هلج كن دهاحم

 ۰ زاید ا الا یدرل
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 ۳۳ ۱ تاتک یعکیا

 دار ا او مرا ندهاص ردق كد نوا اهخ وتم
 روک ذم هدودراو هره رومان اموسر و ایقناب مقا و هدوارح

 هلکعا هطاصم تلط و لابقتسا ناباح یرلسر كرهرق

 «یدنل وا هطاصدعع هرزواكمر و ه زج مهرد ك. نوا ِ

 ت٤۶ نع هندن اح ه ربح هل تک رح ندار وا دلاخ ترصح

 ندنفرط هناا تل ود هرکص ندرذنمن نام «یدروب

 3 دف ی سابا نالوا شو: یی زاد
 هبزج راند كب ناسقط لابقتسالاب هلتکلع فارشا یناطل)

 .یدنل وا هطحاصم دعع هلا

 كە ريح

 قارع هرکص ندناحالصا نرح هراح ن یش

 ما ناذیتسالاب ندهفیلخ هرز وا كغ ازغ هدنسیلاوح
 یدل واشعا حجج مدعم ندد ور و لدلاخ ترضح و شلا

 ۰ یدباشمالشاب هبازغ هدیلاوح وا هلرک اسع
 ندتفالخ فرط بقاعت» نر او لدلاخ ترضعح

 دااخ هلرکسع هناوذ مان نالو روعدمو هلمرح هلا تم

 شل ردن وکه لع تاررح نوحا یرلعا تنواعم هدیلولا نع

 رفن كم تگ یرلفدل وا سا عج هدرانا ند :غیدل وا

 .رایدلیاقاح ا هروک ذم نوبامه یودرا هلا نردهاح
 4 هفرف جوا یهدوج ود رک اسع دلاخ ترضح

 ی هفرف و ورا هلا هث راح ی یی ی هفرفر میسهتلاب



 رز تب ۱ له دار

 هدهروک ذم الا ۰ یدا را وزرا ی هیمالسا هاچ

 لا یرلکدتا داب هلیاونع قیلثاح رنا رخ نانلو

 هلا باده و هی HR ورعم عسا مات لد ربچ یسناحور

 ۰ یدردنوک 4هرونم ون دم

 "یلاع تاذ مدعقم ند زینا هب هند ففتسا نکل

 ندا راقدلوا شهرو فی رشد یا یا رمهنشاکی هانیتلاسر

 یرکت فالخ یارادنسم یهروک ذم یایاده و تاضورعم

 سرف مدقثلاب هن راترضح هنع هللا یضر قیدصلا ركبوا

 هدنراقح همالسا ر کاسع قج هالو هدنماع یتاود

 کولا یک ین رفد وا یضاخا ھت وا نا

 ار ورسم وفیطلت یملایمو»فقسا یراتضحرک | قیدص

 ۰ ید شروب هداما

 خراف ندناحالصا هماع یرات رطح دالا ن دلاخ

 -رضح هنع یاعت هللا یطر نزک ٌهفیلخ هرکص ندقدل وا

 2 کلا سرف هدنمرحم یمهب رجه هنس (۱۲) یرلت

 .هنسالاوح قاع هنراتیضح هیلاراشم نوجا یریخمهل و

 ۰ یددب و یا یسعا تع

 ەن رومأم لع هم ع وط ند هماع یهلا لولسم فس

 مو مس e rpg موم gep سم



 ۳۳۳ باتک یصکیا

 ۵ تیحات ید نالوا N هدا دما نواعم یسمهسوک

 راص رص ن راع“ و دشا رن ٹی رح یر هل ہہ سیعلادبع و

 درد تواک توق هم السا ی ود را ندن راکد شش هل رلتفاف

 .ایشا و لاوما هللا یس ینیرلیلابع و لا و دابرب یتیرکسع

 ربعطتلاب ندهد-ف و ند ص جد یسیلاوح ° ره»

 ممح ولی ا ی ربذطنای ما تاح و9 قردملا هتعاطا اد

 ما ا هوم یوا یرادب د ےک عا ییا

 ندهاحانب یمادعام قرهنلوا لاسرا هاهظم تفالخ

 یدنل وا مسه

 داد را ندر ع قذ را هن رز وا هح ورشم دنامادوآ

 وا ندنکیدمهدبا ماود و رایصا هلو ر چ هدداع و

 ترشامم هتناحوتف ماشو قاع هل وا هلازا "الماک ا

 :یدلروب

 قارع جود

 یذخام PA OPES Fp ما اک تاک ویا

 تلادع شن كنهبمالیسا تعیرش هرزوا یکیدل زنم وک

 رلنایتسرخنانلو هدنکلاع سرف هدانا یغیدالشاب هکغعا



 ملا تا تارم ۱ ن ۳۳ ۳

 ال ای رار شا و لح

 ۰ یدل

 ضع هتفالخ *یلاع بناح ند تفرط رفیج تیفیک

 فرع و ناع نصح ن دخ ندرچب نابعا هدودز] وا

 جا هر ز وا یار دل رفرح توان ردن و هن الا وح ۵ رهمه

 1 :یدلر و ما هد ا وح ربع ا

 ۱ 0 اھج یان دم رکع ییا هاتو طا لیس هڪ رقم

 ٠ ند نغددل وا مز - هرز وا یدل وا د هد وراق و

 ۱ ناعهدکل 7 لردیک هن راناب كنهعگ رع و دن هد 4دب ۰

 ۱ دم رکع .یدا شلر و یرما یاب هنناحالصا هرم و

 هاچ هل رکسع هدن راث اب توشا كن دره و هوندس

 غلاب هطرف) یربح رافد وا هرزوا كعك یی ود ط

 1 خام هب هب راحت هل اد ونج یعبدل وا ش دا 4 هدف د) وا

 a ون انا SE 2 و ییس هبصو اد طفل ۰ یدن)

 هو را ادو فوفص یلابع و لها تف و یعح هن الشاب

 أ ی ود را نعد ید دع و روح ۰ یدا سهار هدو رط

 ۰ رلیدایا داصا ۱ ینارصعر عفا و هدن را وح

 یار یهدیلا وح وا هرو دف دح و دم رکع

 تن اصحاو طبقل هلا ودراندبا لکشت هریاخاب هلبا مالسا

 زو تعزه هدمالسا رکس۶ هد رلکد یا مو هترارزوا

5 ۳3 



EAN 
 ۳۳۱ OE باک رکا

 رذنم هلبا رذنلان فرفع «یدلوا لوتقم هل.هلف كعصام

 رورغم «رلیدلتوط هتراسادب هللا نیدنرم قاط ر دوس نت

 هرعش هدکد)ربتک هننرازوضح كن رات رطح الع ( رذنم )

 ۰ یدل دا ما دعا و تولیردن وک

 ۱ لاو رک یرتر دخ یر الع
 هذع راو كرادا: رارفیرلذدیا تابث هدمالسا "هراد

 رز ىس هلسف نابیش یبو یمیع هصفح بودا روم ام

 :یدردنوک رلرما هدل و وا هده هل راح نن ی

 .یدا رشت هلع مان نراد هسیا یعوح كنیم زنم

 ندفدنل وا ےھت هنن دھاح معانغ نالاق و "یدایا

 هدنرلارا و مایق هن رالیکت كراذدنا تب ا رکص

Eتیعج ردنا رورم هللا هدو هوقی ی نانلو  

 د لها و مانتعا ییرالام را رار هلا ل ادعا

 ۰ رای دت | رسا

 هلباقم 4 هیمالسا هوق هدنسیلاوح نرح هرکصتدنوب

 ا یمد روا ندا زادقا ترا
 ۰ ردرشل وا لخاد هتعاطا

 ندب ر« 2 ترصح تاقو یلاوحا كنهرمم و ناع رد

 زا ارا یدرالا امن سا هد سلاو ناو ید

 نال وا رادبک> هدهروک کت "یا وح بودا روهظ صد



 ۲ ناو یا ها فا قمدا روا اودی هل ماب

 2 ا

 ندنفالخ بناح یراترضح ی رضا ءالع هدانا و

 رخ اراد دلا لا دن رم یمدنسلاوح یر
 یتیعج كمطح هلیس هلسف شیلا دبع و ۰یدلوا اا

 1 هد راد «یدر و ما هد وراح نوجا ي هنرز وا

 لمطح رد م دوجوم هد-لاوح وا ادعام ندرلنانل و

 * رایدن الو وط هتناب كن راتریضح الع مالا لهاو هنشاب

 هرز ول طح تاذلاب هلبا هدوجوم تیعجبیم رضحلا ءالع
 ۱ ردا داحا رکشلعم لر راوج هنس ودران ممد تورو

 ه رح هلبلاعا قدنخ هنفارطا تالحم یرلقهلو ودرا ره

 ۱ ۰ رايد الشاب
 ٤ سح ید ر هی وع تلفغ هدنس ودرا و ررهک ر

 ۱ نوا قیعع ر وک تامال_ء صعد كحهردتا

 ایام دز لند هدن راک دنا تدوء a نار

 | ینیربخیراقدلوا شوهب هلبا اما هنایقوذو شوخ رسم
 | قدنخ هلرکسع یراترضطح یمرضطان ءالع هلکمرو

 ۲ رو نوصش ایم ی ردا یکینامک ان ءاضق بوک
 ةبش بول وا روسآم ل لرم یسک كنادعا یو
 ن ساق ماع و ۰ یدحاق هق رط رب یقاط ره كف ویلا



۷ 

 ES تاتک رک

 رشت د » یسلاسها نرحم « یدا شعا تافو جد

 ۰ ریدتا دادن را رەد « ید ا تافو یدا هوا

 ندد ترضح یدا رهسل وا كج هيلو اشنا » دوراح

 یدارل بل اق ه دن اح رار نال واث وعم ند هلا فر ط مدح ۱

 رر راس ندنمهیذآ وا ندحاورالایوذ تارورضمول وا

 راد ید مالا و ة ولص) اهبلع درج یک ؟ یرلکدتا تافو

 ی هلسف سدعل ادبع ندنکیدد < ریدروسب لاعتا هرجا

 رای درس وک ت ا هدمرلرما

 یر طال ا ن ءآالع هدن راتفرلخ بیقع یرلتم طح هول خ

 هل ردنم و يرو رک قم نا رذنع یف هللا یھ

 نالواشلدا رسد ردورغم هدندا دن را كن هعم ر ید 4 اق و

 هرم وک نی رحم ندندناح لاها ردنم ن دوس ن ردن

 ندنس هلو لئا و "1 رکبو ندهعن ر ئب ین وا لوبد

 ی مطح ندا ۳ ورح هد رص و رد ال وا 1 دات را

 ی قم نرخ و لوز هن رلارا رع و ف.طو رارب

 یتسعا ما ود هدکلس یغیدنلو نوجا قلوا چ یتاش

 ۰یدلیا هیصوت هرورفم

 یاوج دوس ن رورغم هنرزوا یراعشا كمطح



 یر رو 4۳ كع نارف
 شو هو از یک

 هلیماسع كم رل بضع ندا اکا 8 0 نارو

 رد رد ەي ارق تابا و روس هدبع وح . يدا ه دب را ظوح

 هدرله راح ۰ یدیا راتشم زاب رم هد رارز و" لەك

 نوجا یرلفدل وا دش كنزک | ندرلنال وا نارعلا ظفاح

 باطلا ن رع هدندبمع یمهعق و هماع ندنغیدلاق زا ظافح

 یا مقف و ده Cb گ و هاب رز وا یراطحا لب رات ر طخ

 هر دن. یع رک نارق مارک تاوذنالوا دوجوم ندناعصا

 قالطا فد رش ی ععم هارو عو ۰ رلب دایا رزرو مجج

 ٠ ید وا ظفح هدنرلسلاع دز كن راترمصح هعغرلخ و

 دور ۰ یدایا ظوح و دا نا ترصح هد اف و كن هفرلخ

 كنامنع هلا یطر هصفح نینمُولاما یر همزبحم ةع رک هنافو

EF4 و نلیا_عع تارصح ۷ دل ها او نازل لو  

 ۱ ۶ زا نالوا توالت رد زاب یمهددعتم 2 هدب رلتغ الخ

 ندنسەلىبق سیف دبع ا یلاوحا تن رڪ لها و من ۱

 ۱ هب هنن دم م وم ندوب تاقو دنع هللا یط ر یلعلا ل دوراح

4 
 یواس ی ردذم نانلو لعاع هد رگ ابواعتم و شلوبعوف و



 سا زا و کا

0 E نا کا ١ 

 ۰ لب دارا لوحد هنن ورد هون دح مار ۶ ما زع « یدالُما 2

 هاب , رز وا ےس رەد « ء هرد) وا ی 2 ا تاشو

 الا هک رله ناف یییلبخ دوح و هلا 4 رح ر و موج

 ۰ یدلیا

 ندهفنح یب نانلو هدنشاب كن هلیسم هده راع وب

 ۰ ردشل وا لوتعع رفت كم ید نوا

 ناو نانلو هدربهعلف یهدرلار وا دلاح ترصح

 فویسلا هي «یدردتا اد ۳ هرشط كناییص و

 هرز وا قفل وا فرص ندنرتراسا و یس كناببص و ناوسن

 دعع هذل و وا و هدعاسم هلتهح یراکدلیا عرضت و

 هتعاطا راد ی4ج كن ەفنح 72 قروه وا اضم

 ۰ ردلبا لوخد

 ردو لب نددعدات و راصذا و نرحامم م د هی راع وس

 طظاوح یعوح كمملا راس یادش تولوبعو و در

 هنظفح و عج كعرک نآرف هرکصندنو ندنرفدل وا ارق و

 «یدنروک موزا



۱ 
 نس هر نالبد هه دح هدانا مازا وب م

 لع ایقشا تعج ر هلیسادناموق لیفط ن مک اردا

 .درع مک ۰. یدنا راروهدا ماما هب هظفاح یروک ذم

 .تیعج نکل .یدلوا لوتتم هلیصاف لرکبیا ن نجرا

 ر ید شام دلتا ن دهاح ندا هج هن رار ز وا هر وک ذم

 ۰ رد راد وا دهم هدم وعگ وش یفاط

 یریرارف نعند هرکص ندکدلک ههجرد وب شيا
 تد وع هر هک رعم نوا هظفاح ید ف ندنآ تام ہد اد ہم

 ۰. یدالشاب هغلو تدش هن رازراکرازا ندنرکدتا

 رد تا را تا ن دها هاد تج و تربع قئاس

1 3 
 ۱ دکعا تلاسد فیس لی هاکلم ا دو و دنلوب ند ییسد رب

 ۱ ۱ 1 یر هلج کب دیش کب دس كنا رغ ندنکیدلبا ضدرح و قوس

 روهدا تباصا هقعاص رر هنسهطقت ره كیرح نادم
۳ 

 .تاسا كن E ےل رسد و اغلا تشهد و ف وخ س

  رامرات هن ادعا رکاسعهلتهج یکیدلیا اعا یتیرارادتقاو
 مالا ندها# لع یکیدلبا نصح للز رامس» لر هلی دا

 موه نالد رم اس و 1 ۰ یردنل وا.هطاحا ر ,ادام ازاد هلا

EEE a Fao VO na 

 یسهلج كن رە ندا تام هد هظوا ع لب هم هادی دش

 ۱ ناکا * هرادیمافطا كن ربغشنا وش هیس هلکلردل وا

 1 4 یرح یت ا ر رو ٩ قدر ۹ لا رد الاب ی E هح راخ



۱ AT TY 

 کرد یول ع ياو تا رک

 نال وا شا عاسا هر رسم ندنرلد را رو E ید و صاع

 شقلا یە دنتیعم  هللا لدبح رش هلباقلاب ندندناح تیعج زن

 0 ۰ راید) وا دهد ندهاح ردو

 4ا ےل سم هدک درو هل ۵ تاذلاب دلاح ترصح

 / دلا یرافد) وا هدس و رلدا كن رارک هم لاحر قر

 زو اسا هده راع نا رد نیست وک تم واعم ر یلئدش

 ۰ دالا a ر ها ط ماط مالا ن دهاح بوز وک

 دل ولا ن دلاخ بولو رابا یفاطرب كنرکسع هغدنح یی و

 یفوط هرداح ص و2 داد رلم رج كن رات طح

 ةازع نال وا ر و» 9 4 هظفاع یرداح هل: يح یراکد رو

 ورک یبرزو دل راچامم هلا هدر لس هوا دم مارک

 ۰ راددر وح

 e راد : ال وا ش ا تعحر نده هرم رسا ی اع

 شالت هی ت کلا قوپ ترد ةن ته

 نردها#و رارف هنس هح ر ردا ل ییرکیدکی ها ےظع

 ۰ ریدر ویا مادعا E هلا تدعع) مرا



 . وبعلا تار ۱ ۳۲

 1 هدن رلملا وح ناعو هرم و تع نع هس را رط 23 رع و هوب

 اطعایرحا یہ وا تردابم هلاټق هلبا لئابق ندا دادترا

 ۰ یدل دنا دام هوار

 - ندنشدا كنهروت ن كلام دیلولا ی دلاخ ترضح

 .نمعذ ریه هتک هنرزوا ناب هرکرص ندودل وا عراف

 ن رحامم ندمارک ندهاح ندا ممحت هدزتفافر هلغل روم

 ۰ اما وا نیز ساز تزام ی ءا ر

 هن رکسع وف رومأم هدنفافر هلتع ع هجاطب دلاخ

 هن رفرط هفنح یی و هماع هرکص ندک دنا مدح هدار وا

 ھو نح ید نان راد وط هد: اب لز ےل سم :ریورود هح و

 ره دراو شارا غلا ےن كو یک با يرانا
 . قدشلردشارب هعفوم ر یفاط

 لاعتسا هدنلاتف كن هیس یک هم e جد قور

 هلن اهم 4 روظع تروج E ندنکید ز رس ر ڪک

 هن! وت و مو هلدل اب ترصح و ته و ت تویعهدآ

 ۰ یدلبا یدارحذ

 نوحما تنواصم ندنفالخ فرط بفاع یو

 دلاح و شل وا لصاو هن وام یودرا طلح نالبردنوک"

۱ 



۷ 4 a i 

 ظعا هوا هدودنل وا ضرع

 »۳ باتک یعکیا ۱ ۱

 كندفلخ رع ترصضح هدکدد « یدا هل هلعاعم و!

 ید روم هوش ىش بوالکا ییس ەدخاؤم مدع

 مایف هاوعد هرو ییالوط ندنلتف یکلام كدلاخ

 ردقن ره رع ترضح و اضرا یهلرو هفیلخ هلکعاا

 ربهذت كپللا » هده سا یدلوا صم هنلرع كدلاخ

 اطعا یتباوج < مدیا عضو هنفالغ ن یصلق یکیدلیا

 ۰ ردرلشمروس
 مد ندیوبن تافو - هماع و باذکلا ولج

 كیاذکلا مس نیسان و هون ید یکهدنسنل | وح دما

 نام هدشاس مس ییدلیا توس یاوعد هلت ر وصد:

 ۰ یدیشع وا

 هللا یر قلدصلا 8 3۱ ترمصح ناد هةل

 هده رص ی راک دانا مایق داخ الص كن دن رم ندنفا هذعب

 اب هتد قم “هلازا لپ مزپسه یلهح یا ی هم رکع

 هتمد واعم A دم رکع فاعتم جد للبحر ت ورود نيول

 لاحتسا هسلصن ره یراتریطخ همرکع ۰یدردنوکنوحما
 داع تقال تک ردوا مزنه ندنکیدلبا

 ب همرکع یرلتمضح :

 هوا نيه و ید وع م ده رش نود کیت یرافدروم رب دص)

 هرز وا قلا هح هقدر هنسهدام هلیسم ندنفح هل وا بلس



۱۹ ۱ OTE o ۰ ی نا ES LF ES 
۹ aE Û PT Aa E ۹9 Ae 

  < 5دب ا 7 4

E ASی  

 یدا را دو ترضح مدقم ندزلوا لخاد _هب هفیلخ

 لدلاخ لوا ندنرب هلتدح رع ترضح هدکولیا

 ندک دما تله عز ی رو وا یعیدل وا شەروك دن هماع

 طیص یسهح وز هره ۰ لد رد وا ير « ه رکص

 « مدیا ردا جر ییس هللا و هسلاق اکد سا * لدتا

 نوعا یددا وا فدا و هب هول فاو بلاڪ ندنهدروم

 د وعص ردق هن زافو یثات ندنمهلءاعم وش رع تر طح

 لخاد هب هغ روضح بوطو ینورد ظبغ ندا

 ۰ یدل وا

 مکیدردتلیوس یکلام » دلاخ هدقدنل وا قاطنتسا

 < کی رب كرس » هعدلک یا كن رب تاذ تفو
 یس ودنک نوا كنا توروک اک لباد دن دادن را سعد

 هدیندع و هقلطم مدقم هام دنح یسهجوز ۰ مدردلوا

 ۔یدلیو۔ ٤ ےشاحاکت وا تبات داوا
 هدهرص وا هد ها یدعد یثرب نوګا لتق هدام هءرلخ

 جو ووطن دلاخ نالوط i حاکنیکيدلیا ا جا

 ۰ رایدروم ارحا
 ۱۲ ةع ترصح هن هدفدتح ندهفیلخ روضح داخ

 ددحم یظبع یالوط ندههاس هوا ما رم تودا یداصت

 لکیدرتس وک نیمد هر . رس ما نا اب » ندنکدلبا

1 

5 
٤ 
8 

1 7 
۱ 

۱ ۱ 



 ۳۱ یا وا

 تسد ردناکاام د لولا نب دلاح راک الا یدل یکدابادر

 . یدا شعا روصت ییلتفو

 س هدنفدراو هعقوم نالید حاطب دلاخ ترضح

 هقثب یتعاج هرو نی كلام مدقم ندنلوص و هاروا

 رب ج هدنرافرط حاطب س ندنفیدلوا شا ظاهر

 نوا یرلبلج یرهلاب «یدمهنلوا فداصت ههسک

 هزرف» یهدنتیعم كنهداتفوا ندره رس نانلوا قوس

 هلمدا یکیا نوا ندنسیلاها یسهلبق عوبرب یب یکلام

 یرافدنل وب «یدلبا راضحا هدلاخ روحو تسدرد

 نودرهالمان رامش یک تاولص ساقا و نادا كل زت وب تا
 نانل وا ضرع دیک ابا لاوس ییرکدعا بودا ارجا

 سبح یسبه هلتهج یکیدمهل روک لاس ندفالتخا لا وا

 لما هلدلاخ ترمصح هرکصتدکدلدا قاطنتسا كلام و

 وا اک
 فقوت هدننابو قیلطت نکیا هدنحاکن تحن كکلام

 تیفیک هک ع اح اک دلاخ ترضحیمق* ما یعیدل وا شالا

 هنع هللا یضر زع ترضح هدکدلدیشیا هصگالخ زکر

 دنصاصق دل ولان دلاخ ییالوط ندنلتف ثاکلامنمدنقا

 تاج ھه هندم نوا هدام ییقڪ دلاخ ٠ ریدر وب رار۔صا

 روح زونه هلتع عەرش رح لوصولادعب بون) وا

۳۱ 



TT Orr۳ ا ا و ۳  DLR VTEای سی کی  

 ا تام 9

 عمت ۱ ۳ رکی * سا له ۶-۵ و> رز ندندصع»
 ۰ را 3 7

 شازو هلتروص انف ابرح یرلهلبف هبضو بابر نالوا
 3 یدا

 تایعج ندنعرد) وا هب وغم لاح رد وم راق O ۳1 اس

 ریدر وجهرارف تع*ییرازو هللذم و مازمما ao ی

 ردنا رارو ها ورد تاغت ید نانلو هدء رب زا حاج

 رد هتاف و هلکعا مالا لوف ار وو او:وسا تو و یلیح

 . یدّتا ماود هد رسا
 ا

 فرط هسیا لئایقنانل و هدنراقافتا "هراد هلبا مع ین

 یهلا ل واسم فیس )0 اب جا ندایطع رو را

 ٠ تباه رشت فرط فرط كن راترضح دیلولا ی دلاخ

 راج ود وشراق هنراربهدن ايق شا ریشم ندا تشهد و

 هتعاطاو نوکسءهراد هدااح یرلفدل وا تمادن و فوخ

 ۱ ۰ رابدل وا لحاد

 مار هل ظاح ید ۳ یوم هصو كنه رب ون ن كلام

 صعب ندیهانبتلاسر ءیلاع فرط هک دعم ه رب ون ند كلام

 تافو نکیثلدا رومأم هبلج ییرامود هقدص كالئابف

 هناعصا یرهود یعددا وا شعالد وط هدک دنشیا یو



 ۳۹۹ بانک یعکیا

 ناوفصءورع یتب ؛ صاع ن سیف هنوطب و سعاقم * رد
 كلام نب عیکو هکلامیب * ورع ن ة ریس هللا ناوفص نب

 ۰ رای دنا لء هرو نذ كلام هنس هل بو 4 طزح

 ناقر ز و اورج ید نآ وفص هدنربمع یو٥ لامتا

 ه یدنفا قیدصلا رکب وا تا2 الاب یناقدص لن اعصا

 دلح _ ندنس هل نافطع یب كن وطد بلغت ین

 وا ثراح تا حا اد نانلوا رک ذ ییفک هدهاس

 لب ذه ندبلخغت ید ی a ا تاغ ید ه دو سرچ

 دایزو سه ن لیلس « هدرع لاله 1/1 دیعع و نارع ن

 تو الد وط هل زا هلق هد رب زا لآل ع ند دانز و ساق نت

 یار لدذه ۰ رای دلیا عاسا وحایم* را / هل رتي عج

 اقا هندیعچ كحاح» ولر یاد هدلاح یعددل وا

 مالا لها ی هلج كنهروک دم تایعج ۰ یدا

 ترور روح یرعوط هب هت دم نوا ترج و قاقنا ه دنملع

 هد رلا را ےھت ید یراد رفت هف رح فا و هد دم را وج ردا

 شا تادحا تالکشملوب كوب كفالتخا نّرسوک زو

 هر و ن ثالام ؟ سا ىدا ھم هو و ر یعیدل وا

 كلام مک و شب نو لس 2 تواب ر 1 ندعم ید



KG TE ES ۱اس رو دا و ی  

 ۱ ای )"ص۰۱

 ۱ ههه الد وط ر هبا اشسا تروج ۰ رلب دل وا لوت

 ۰ رد رلشل وارام رات و مزې هد ه> رد قح

 ی

 لها هل الاحد و مالسا ض عو تع نع 4 هفیلخ روضح

 تخ رو کتا تی وذام نوجا لاتف هدن ربع تدو
 قاحلاب راندا تابث هدتفلاحم هدکدتک هنفرط نوح بولا

 نانا هی یر یب هرکص ندکدنا دادئرا

 تراغ یمالسا لهایهدنرافرط نزاوه و ملس ین: یاشلا

 هننسد رد ندتفرلخح فرط ۰ یدا شم ردن وک نوا كعإ

 اردک هللا هزرفم وق رب زجاح ن هشرط نانلوا نییعت

 ہدور] وا یع وع اللاب دہع لو ةا ییدلبا لو ین هک

 روصح تورد وط تل اب هد رط کیا رارف مود ره

 لاح رد مود رم هلا ههل راو ۰ ید روت وک هب هول

 ۰ یدنلوا مادعا

 لاح و 2 كنهروک ذم لد ق هرکص ندو

 هدور هدهن وا یرلیمععد بوغا تاد هددانع و دادن را

 مالتسا هرجا هراد نامه یک او رخ وم اغ الا

 ۰ ری دلیا IRS هتعاطا و

 هب العا دلخ 1 مدنفا تان اکر سس CES ید

 ی ناق رز ی هل بابر ندا مع ید هدن رال اهر

 E واب 31 ندنس هل هح دوم بلاي ن هاف ن رولس ۰

[39953777177۳ 
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 ۳۷ باتکی کیا

 هلا نصح ى هع و لوو ییراملاخد دلاځ ترصح

 .دغلخ «یدتا لارا هثفالخ روضح یهریبه ن ةرف

 ندنرهشاس تاس هدکنسیکیا یرتضح هنع هللا یطر

 ۰ ریدروم زواج

 .ن رد هدا مای او ىلئابف نافطع ه رکص ندنو

 هدنناب(۱) كنهفذح ن كلام تن یلس ندنس هلق رفط

 ۰ رلیدنالپ وط

 .كنهروب رم یر هلبق دساو یطو نزاوه و نافل
 هرزوا مایف ۵ هناراکتوامش تاکرح هلعمحم هدناب

 هن رارزوا هل رکسع هدک دتشدا دلاخ ترصح ید راهدل وا

 لو هنرزوا هود ر 1 ۰ یدالغاب ها رفع او

 ی .راوابا هل جات تنه ود ۰ یدا هدنګا ) دوش ۱ حدوه

 كن هفحم ۰ یدنل وا لتف یلسو اقلا هر حدوه بولیسک

 .هدهرص و یسیه ۰ یدا راو ظفاح ردفزو هدنفا رطا

 مس د اس

 هللا طر ۵ شراع تر اوج نکیا شفتوا یس امدعم سم 1 ۱ ۱

 ایاطخ هاون نانلو هدهشیاع تس و شعا دازا یهروم اع

 هدقدلوا رداص ینیرش ثیدح (بآولا بالک جست نکادحا نا)

 .یل ولدم كښ رم تبدح وش .یدیشع و رار هلا هرو م ناو

 ۰ یدلبا رومظ هدد رص و



 و ۳۹۹

 ۲ قالا ترش فو ار ترضخ و دادرا هروص
  تدوع هنورد ماع یب نالوا یم هل " شد

 هدفد) وا ىع و“ كن رت مطحن هعلح یتدوع ۶ یک ۱

 رب هننرارزوا سماع یب هلمتفافرو رع نب عاقعق ندی“ یب
 كنهروک ذم ةیرس ندنکیدلبا قوسو تلئر هب مع

 ا, لها هه هدنسهرمه تاغیضت یی درس وک

 ندنسبلاوح ناع هریبهن ةرفقو «یدلیا لوبق یالسا

 بودا تاقالم هدلو هلا صاعلان ورع ندا تدوع

 ىلج روب هزس رابع ارز ۰زکیدبا كرت یتاکز وراپ »
 بصع ورع ندنسد « راردلکد دهعتم کمر و تاکزو

 هفلخ یتیفک هدکدلک هدندم هاکعا راهظا دب دش

 ۰ یدردلب دن رات رطح

 دسا یبو نافطغ ییب یراترضح دیلولا ن دلاخ

 یراهلدبش هام و ملسو نزاوه هدکدنک دن رارز وا

 رارو هدا راظتنا هنرالاح وصل هل رایدتسا و كراافطغ
 دادن را هده زاع "یا وح ۵سذآ A تروح ۰ یدنا

 ےن ےہ مج یا ےس وس ج ےہ ۱۳ د ندک دلروت یراشبا كن راهلسق دما و نافطخ
TOPE seen) WTI!ی  

 سصعح اموع ند رلفدرلک | ییکح ٠ را ود ک تم ت > 17 "در لو کا کی ي ۸ ا

 ۰ رای دلیا د هتعاطاو مالا ر اد اخد هدلاخ

 IETF TTY باسن چ وو ی ج ی ےک
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 تنش ست فا

 ب ۹ 5 كس

 ۳۱۰ باتک یصکیا 2 7

 ۰ ید)ا یا وح «یدک » هدک دید « یدک یو کو

 جوا هنرزوا هدیدش هشاضم یکیدلیا فداست هک واقم

 حا یناوح وا هدهدنح وا و تعحام هر رےاط دعو د

 وای « هلی نالوا شه الی وط هاب لز ریحاط هدک دادا

 وش راق هب هک هد وس ۰ رد الب . لکد و فر رح

 وا عتم ی د رک کیک و یداه .زکیمروط

s۰ 6رثد دال اب هعاعاط اط اط رلن ال وا هدنناب كن ەھ ۰ ۰ 7 4 2 ۰ میم  

 قرد لای یس ۹ج وز تب وار هنن رز وا كنغا مصق هصاط

 ناغطغ و دا ین: هدنراتفالخ نامز لرع ترضح و الا

 لاعفا هدرعلط هدنرااوخد همالسا *هلیلح "راد كنلئاق

 ت رطح هلت زع كن هنن دم هرکص ندک دتک هش نت را

 هدنسالا وحماشهلبا ندهاح ًارخومو شعا تاقالم هلر ع

 ۰ رده و ید هد ربتم دح هد راازعیک

 هخلط _ یرالاح كرماع ینب و ملس یتبو نزاوه
 كلا ماع یب هداننا یعددردلاص هفارطا هلت ون یاوعد

 «رلیدبا رظتنم هنفح هنازاقه ندلو ییدتک

 ان را یخ ۳ دلم و تعک هریبه سن هرو ند ماع یب

 ندنمرلسا IS ږړعلع تولوا هدنگا یس هنو تالک



 هلزمدنفا سو هيلع یلاعت هلا یلص مرکا لوسر
 قرد صم رحم هفیلخ ینهلسف نافطع تفاعتم ییرلتاف و

 بلط ینیراوفع ندناکزو لاسرا دوفو «نمدنفا رک |"

 هرکصندکدلر و باوج هلادر ندتفالخ فرط «رلیدتیا

 بوشلر هلبا ةاصع ندا عم هدعضوم مان هصقلاوذ

 هشرزوا تازواحم یراکدرنتسوک هدنملع مالسا لها

 نزاوه و نافطغ هدن رتفدل وا مزون وشراق ه هیءالسا "هوق

 راشع اقاحصلا هنتیعج كنهصاط ماوفا ضعب راس هلی هاربق ۰

 * یدبا

 دلاخ ندنفالخ فرط هنن الت كان راقفتم هل ہےاط

 2 هبلا راشمنول وارومام هنع لا یضر دیلولا

 دعیلط یمرقا ن تباثو نصع ن هشاکع ند راصنا یراق

 فداصتلاب یشادنرف هلبا هصلط هدکدلیا قوس قرەلوا

 یرلع وج كدلاخ ترضح تیفک «رایدلبا لتقهدننسیکیا

 هرسعمل اب ا مع نر وا ییعع دوج و هدفد) وا

 یطو یسقن تباث هراصتا یهدنن ورد هروک ذم رک اع

 نیسعل نشر یک ا ن یدع ےن لس دوح و٠ ندنس هلسف

 ن هنیع نالوا شعا عاسا هر ولط «رابدروب قوسو

 هدک داکو ش راق هتاب و یدع هل رام افطع رهن رو ید نصح

 هاتم زع دنناب كن هحل و یداصت هد. د ند هرم السا تالچ

RAY Eg THEFT E ۶ 
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 ۳۱۳ باتک یکیا

 وف ر دال زکر یرلترمصح نیزک هفیلخ

 یاسورو دما رک لا ع یک دنع راوب هلا ماف هدا رت هدادم#

 نیدنم و ةاغب ,وافنالاب و ررګ هفرش باناکم ه هيا

 ندنکیدلیارعا سل وا انتعا هلادج و برح لاعا هدن رل لع.
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 بلغ و املا هلالعمضا و تعزه حا ايرح ینیراقفتم هلی

 عفا و هل اح ال صا صا « رایداوا رادسا ییاعنص لا درک

 ناباع ه- رز وا یراهناعرص و هاا اخ تامادوا نالوا

 داسف تلظندنا هطاحا ییع قافا تیرفظء باتفا نالوا

 هلکعا هداعا ینوکس و شیاسا هدفرطره و هلازا ییالتخا و

 هنر ارب مارکلاع و لوبق یمالسا رارکت یغوج كن دتر

 ۰ ید) وا نابام ريغ تا دون هد هو را راد هل وا ضرع

 تاف و نکیشعا لوبق یمالسا بولک هب یربم# روذعح

 عوعس*یکیدلیا توت یاعدا اکو دادن را د دوم ندو

 حاط یرلترضح روزا نب را رضهدقدل وا یهانبتلاسر

 عوفو یر تافو افاعتم و ییید) وا وا هلا هلا



 ری تار ۳۹۳

 فرط یهیصام لئابف یرلشکت ربغ هلدوسا لوتقم
 نالعا هدن رلملع مالسا لها ل هن رل شاب فرط

 هنن دن ره ندائابف یاسور «یدا رارو هدا تموصح

 هلا یلید زوربف حوشکم ن سیف نالوا شا قاحا

 تیشت هه رکسع تک رح هل روصت كعا مادعایموداد

 ساق موق ۰ یدر و یدنا ااا ییاعنص هردو

 شا بلط تنواعم هلتعجارم هعفیع ن عالکلاوذ

 هرو ندنفیدل وا تما هدتاید زر رخ عالکلا و هد هدهسدا

 هدهناکر ادن هدب راع نیدنم را ر هلرساطعا در باوج

 نده ر وا هلا هيس د یعفرو یز ورد ساق ۰ یدالغاب

 نور ودنک و هنارا ترشاعع نسح هل راکفا قعردااق

 ههاکتفاضل واندز ورف ه وداد ۰ یدت ابدت ر تفایصرب

 دتفاض زورف .تولوا لوتعم هلردغ كق هدکدتک

 نکی دا اراب سا افخهدلو ید ر وصد كموف رم ن ر

 .یدابا رارف هاب كنلاوخا ناو هدنلبج نالوخ

 نع ندفرط فو اکا ی :اکرادت ندو رطر هاا سک

 ااا لها زانو كسرف ءاناو ًامظم یهدنسیلاوح

 توعد هداختا هلیسودنک یلئابق یامّور نوجزمادعا
 طع تفالخ لیصتلا ىلع ندنفرط زورف تنفك هکعا

 ۰ ید) وا ضع هنفا رشا فرط

 س و هه ید

Fy ۴ 

RE 



 ۳۱ ۱ باتک یصکیا

 ردو هنا رحم نددب ز 1 نایفس وا هناق در و و ی و رگ

 یلدز و رف هداعنص رمش صاع هدزاررش درس ندلاخ

 هان یلعتهددنج؛یرعش الا یسو.وا ۵ فر اف «هب وداد و

 َن دایز هدنوم رطح ؛ هلاه ن رهاط هنلثاف كع و رعشا

 یاو هما ی رح امم هد ا “رو ۳1 هُشاکع و درمل

 ناف هددع یر مصح لبحن داعم ۰ ریدا ا

 ۰ یدبا لا و# ۴ رزیلعت ندیم ند ماکحاو

 هل ود یا وعد تم د وسا هك زوم ند وس تاف و

 ن يدان شدا هلا مادعا یعبس وط نت ماو

 کا كنار طح ملا راشم هده ص ییز داب هنااا وح

 هتدوعیسعک "هدکعا تدوع یسع بوان وا ندنرارب

 “لازا لد وا هلت ب ز ورف ۰یدا هدف صاح

 هدلاح یدل وا شعا ا ۹1 یسلا وح نگ یدوجو

 هدقدل وا عباش یربخیراقدرو تافو كزمدنفا ماعرف

 هدعرلساید «یدلیا دادترا یتوح كنسلاها نع چاوت

 هلا نارګو شلاق زا هلتبسن هندنرم هسا راثدا تاب

 فداصت هارطضا لاک نلسمو السا لاع یهدرلار وا

 تاو دروس 9 دلاح و مزح ی و رع ہد د رص یراکدلبا

 ۰ رثب دلیا تد وع هب هن دم بولا وب لو رر تاود صعد

0 
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 ی a هردضص ند راتد وع ا رو ندا تفعل هدا

 نالوا یکم كنابذیب هرزوا كعا موحش را

 ىراترضح هفیلخ ۰ یدبا راشعا عمج هدنسیلا وح قرب

 -روتک تساز توسل "تر هل رکسع یهدنرله.1ع تفافر

 یایشا و تاناویح هلی تابومتم یهدنرادب و مادعا ییراکد

 رام رات فویلا ةه ۰ یدلیا مانتغا یر ەد وخ ود
 ندفدروب تدوع 4 هن دم هل رکسع هفرلخ کل ۰رایدل وا

 رد راشغا دیش یس: یاد رکا هرکص

 اا ی کرج دیزنذماما بقاعتم ی هدا و
 یودرا «یدلیل تدوع هب هندم هلا نواه یودرا

 هده ذم ردق هب هک راقح ییدراهلنغ رو یدارفا نوامه

 دقربا هلا نکع تاکرادت هفیلخ بول وا نوذأء هتحارتسا

 لئابق یرابنایذو سبع نالوا مقحم هن هدارواو تعرع
 هدف را هرکصذدکد تا لیکتو بز رار هلن را هه

 یتیراراد و یضارا نالوا هدیلاوح وا كناسذ ینب و تماقا

 قابا هرلار وا یار هنگ دمباوگ هل رلن و دل ردا طبص

 «ریدروب تدوع ههرونم ةندم هلا نالعا یییرلءاعصاپ

 لص مرک | لوسر  ندنرم یهدنسلاوح نع

 هتالصهدنارګ هدنناف و نيح كل نمدنفا لسو هبلع یلامت هل



 ۳۰۹ باتک یکی

 زا را یددهرط تم را گم هتفد لا هام

 دو ورببزو بلاط ینا ن ىلع هاکع روک م وزل هنس هظفاحم

 تولیر وب نییعذ هد هظفاحم ینارصضح د وعم هللا دعو

 هد رص یعیدسل وا عج هه رش رو٣ جد هن دم لا

 م وح هنج راځ هندم هل را هد وج وم تعج هروب نم لئابع

 تفالخ بناح ندنرلفرط راظفاح یراقدالشاب هالو

 هلبا ییاها عع هدشرش دیدم هدقدنل وا ضع هایظم

 یرو رط موزل هت مشابم هرات رڪ مفد كن هم وو رم لاب

 یه اراش لاها هقیلخ كالد ىلع lL ۰ یدن رو ڪک

 موسه دنرارزوا هبغاب ماوفا یک هقعاص باععتسالاب

 رایدلغاط بوم هل وا ردتعم هب هلن ام سس لئابق هدک دلا

 یر الیغاط ردق هلع نالسد بشخ ید مالسا لها

 ارایرارف هرکص ندکدشا تدوع ندارواو بیعت

 ۰ ردرلشهرونوک یرهود یهدراوج وابون ود یرایضع»

 نوک .دملخ سوز وا تاغا دلا تشک رب

 هرکسع یی ردق ییدلی هلوا نکع هصک وا یرلتیطح

 ۰ هه رسی ین رقم نب هللا دبع هب هنو* یترقمن نام انتعالاب

 راز هلیعولط هلرحف هلردا نییعت هیهقاس یترشن دیو

 ۰ یدروب شرم ندهندم و ناععسا یهدوجوه هو



 ربعلا تام ۳۰۸

 دوھشم یراهنا راکزواحت تاکرح راب رح یک هدنفارطا

 هبهرک اذم عقوم یسهریخ روما تاحالصا بونلوا دقع
 باا مالسا لها یهدنراوج و هدهفاللخا راد «یدلنوق

 - هماساندنکیدن روک یغیدمل واقاک ه هلاق» هلالثخا و مابق

 یظفح ردق هتد وع كن وامگیود را نت هم ور دال: هلا

 كن ه.حرل_صا و هب ز وا تاکرح و یراشخا كن رح

 بلتاکءهرارق تروص بولیریو رارق هناروص یربخأت
 لح مان قرا هد هدا یدل زاب هدهرانالکمزال هلا هش رش

 یب ودسایب یرهلبف نایذیب و سڊع ین: یکه دنسیلا وح و
 مان هرهه]) | ود را وح هب هد دم دن ویا هلب زا هلو ۳

Daاجر  EYطور هل ۰ رلیدلبا لات زا هص وصخ  

 ید: وا کد ۳۸ هد هسدا یدر و یباوح یعحهب» هل وا

 كحهدا تیافک هعنع یتیراز واح كالئابق هدهن دم - هرزوا

 .تدوع دم ود تعاج ندنعردل وا دوح وء 4. رد هم هو

 یرعا نالنغا یس هج رد كنه ركع هوق هدنراکدتأ

 یراکدتا ماو هدد روا تاک رح هیلع ۳



 CV ۱ باتک یصکیا

 : وس هژمح و یعدد روم رابخا هئ رال وو هل. هو داص هطسا و

 قیرط نکشیدنلو هدنو وا هتلفغ .ردنلاع كم نبم ند

 هظفاح یالسا فرش که دنا زاق ۰ زکناعهاش نروعتس

 دنسهلج كنهکم لها هلتریغو تباطخ كلرهد « زکیدبا .

 یی ال وط ند رل اس ليم یسعیج ندنکید ردتا لوبو قح

 تا مالا ةدتسالسا هراد و رافغتسا ندقح تانج

 ۰ رلبدلیا

 هورغ:هرزوا :ییبلوا رک د هدبص و بس مس

 قالطا هلا تاج هدفو شلوا بسا لیس هدردب

 هدر و نذا هللا لوسراب » رع ترضح نکروللوا
 « دیک | تباطخ هد رک ساق ی ق تال.مس

 تف ور ورگن لس. ۰ رعان» بمب رو زاخو

 ك ندنس ودنک هکر دکحه دنا تمدجخ لوجو همالما ند

 هز وش ۰ ىدا راشمروب «نسمعحهلوا نون قوچ
 ترضح هن رزوآ یس وا نابام هلل ر وص و كنهانتلاسر

 كوب كوب هدنفح لیهم لرهد ( هللا لوسر قدص ) رع

 . ان ا: یضر ۰یدزسوک تدنونه

 یکیدلتسوک هدوراقو - یلاوحا كنهندم فا رطا

 هدن مع مالسا لها برع ماوفا یهدرعلا ةر زج هرزوا
 هد دم و نم هو ال ما ھم یر ربح یراکدلبا ما ما بم



 ناسالو هدرعلا ةر زج تودا تا هدنیمالعا راد

 ۲ ناب ل هدوراقو ۰ یدلبا دادنرا یک ا اف

 هسدا رابذاک "ینتم مان حاص«یازکلا لس «ووحاط نازل وا

 ۰ یدبا راروهدا عیسوت یتیراداسف "هریادلراخ لراخ
  ناشو هدا ع " هدهرهم « هدنرک " هدنزاوه «هددماع

 نالک تسار اوفا لس یب و صاع یب هلا لئاسبف

 مایق هدنملع السا لها بونال د وط هنراشاب كناس ۇر

 لالتخا و نتف عمنمر قرطره كمرعلا ةربزج «رلیدرتسوک
 -یدشا دادعتسا بسک دغلوا لاثق نادیم رب هیحان ره و

 ی ورا تافو یسیلاها هکم - یلاح كنهکم لها

 هدتیمالتسا ۰ لدو وک لیم هدادنرا راز هل رلقشیا

 ندنرفدلاق هرزوا تلف هحددع هدنادىم راز سوک تان

 تریخ یرترصضح, دیا نن باتع یریما هوا زوم دکم

 ۰ یدلوا روبح هافتخا هللا بارطضا و

 تاب هنع هللا یطر ورع ن لیهس ندع یابطخ

 هرکصخت دکدتا عج یی هکم اما هدنک وا یسوبف كفش

 تولاق ههرکص ندهلچ هحالسا ۰ هکم لها یا »

 ۱ ندهلج هجدادترا هزکیدنا بیغ یتفرش مالسا نیقباس

 ۲ ندهلا ۰ذکسروهدا لوبق لصن عادت هوربا
 8 یناشالام ست یر صح یلاعت مو کیف ر و9,



Es tat PEE Au 

 ۳۰ ۵ ۱ .باتک یصکیا

  eردش)و ۳

 لالب روم ارا هللاوحا كا دن

 تاخالصا

 لا دل مدنفا و و هلع هلا لص رک ترصح

 هد درهک رب قلنارق مالعا لها هدنببقع یرللاقتا هالعا

 لاح ر یک یرلیروس نویوف زهذابوج شلثوط هرو
 نیلس نانلو e دالب هرایدلوا راتفرک هارطضا

 ین یه .رایدا زا كب هلتبسن دماوقا نالوا نالسم

 یرلقد) وا ری و ف ات نوا یرلکدا بثاف ییرلناشیذ

 ی هیمالسا قافا تقاعتم نع ورش كن رب لافتا هدلاح

 ۰ یدلیا هطاحا لالتخا تلظر

 ه رض و برج ندمالسا لها یکهدنسللاوخج هنده

 شک همور دالب هلا هماسا یمظعا ےہ كرانالوا ردتقم

 لاح ر یراهعفادم هلالتخا باصصا  لرلنالاق. هد وریکو

 هن راوج كنفالطناراد باعا لئابف ۰ یدیشمراو هرذعت

 د یک تعا ا یرلعلانف هلا موش ردق

 یلئابق فق یب هلا شیرق یهدنسیلاوح همرکم هکم زکلابو
۲ ۰ 



ERربلا 0  

 ۳ ۱ ؛كرراتخا " ا امنا ندردغو

 «یتیرلءالدا لو ل لن ال وا لوغشم هل رات دابع هد را هعم وص

 ۱ «یتسماغ واتلفغ ندهللارک ذ تف ویغج هنا وا لکا ماعط

 ۲۳9 را رو مرا و اک فاتر يلت هک
 رما یسمانزوتک هعوف و راج یک تعا مند ینتاناویح
 هماسا اب » هلهحوت هن رلتریضح هماسا هرکص ندهیص وتو

 ین هش شیما وا كعیدل وا شا ندربم معبد ترضح هدا د زغ و

 ۰ ریدروب « نسلعا ارحا هلسمام

 هدعیشت بولبراقح هلو نویامشیودرا هرکصندن وب

 یاب كنهماسا یراودنک هدلاح یرافدل وا بکار هماسا

 لوسر ةفيلخ ای » هماسا ۰ یدا رروهدیک هدای هرص

 « مهنا ندناویح ن دوخاب هزکندب هناویح هدزساب هللا

 .ردق و هللا لیبس یف » یرترضح هفیلخ هدک دلی وس

 هرکصتدک د دک فاس زا رب رەد « م هبعا تمدخ یمهد

 رارب هلرعترضح هنرزوا تصخر یکیدرب و كنهماسا

 هنّ ر و٥ ام لع هل ان وا« یودرا هماسا و تد وع هب ه دم

 ۰ یدلیا تع زع

 قرف هدنسارا یتدوعو تکرح هلرکسع كن هماسا
 5 ۱ ۰ ۹ ۳۹ ۰ ۳۳ اه



 ۱ ٤ جت ھر ۳ اب ا

Nتانک یعکیا 9 ۲  A 

۷۳۲ FOP TT TEY E VTE 

 د وش اسو ا و

 ا ۳ نگر هما عاجا یوک یسرا زا زا

 ۰ یراق فا ناس هدهاس منش ی رفدل وا مک

 ازع هنسلاوح یبا ةافولالیف لزمدنفا هانیتلاسر

 ازم او ر هل راما هنع هللا یصر دز دماسا نوا

 هم را هلع ا ارحا ییق وس 3 یرلفد) وا شە روب

 2 رد روم داکا ۵۶ دعم

 e RE هد و هل تهج یس اد كن هماما

 ندن رلف رطیرلیضعب كما رک ر اصنا یغج هلوا بسانم یتبیعت

 هرزوا لعا ضع هتفالخ روضح یو قرەنلا هلال

 كاد یرلف دل وا شم روب نیت ریما كرك | لوس ر «

 ی ودرا نالوا عح ه دو رح مصوب فوت اللو را_ھظا

 :تنکر رحم فو هل رکسع 4 همانا تورو ت٤ نع هن وامه

 تفالخ رع ترضح ۰ یدلبا اتطعا خرما یسعا

 فرات .دن رز وا موزا نارو نوڪ ا ید واعم هب اهض

 ۰ رسا و تصح ر هند وع هر هد لبه ندنف رط

 انا و هی الا کا اک کرج  وورا
 ماّربلا تفادص هج هدا مج تاکرح یراترطح هغیلخ



 یم س ا 1 یا

 رد واح نګ راوت نیدشار یافلخ

( ۱۱ ۱ ) 

 لصف یجر

 هنع هللا یطر قیدصلا رکبییا تفالخ

 (۱۳ هرخالایداج ۲۲ - ۱۱ لوالا عیب ر۱۲)

 -تاکر ح یهدن راح ن دن رم ب قوس هازغكن هماسا

 میاقو صمب و نارفعج

 نوت هر از ع گریز ی هغاشسا

 وا هرکص ندودروب ا یا رشیک مع ی رت مص

 نوا كنه ون ترصه نمدنفا هنع هللایضر قیدصلا رک

 یککیا نوا كالو اعبر ریش عقاو قلم دس یګر





Eها ارش  

 لصاو هن رانا نکیا هدابق نمدنفا مرک | لوسر هرکص

 رد " ی رانا لو هدنسازع رد « یحد رانال وا

 ۇق راندا تره هب هن د.هدننډب یراهعق و هیدب دح و

 هیدن دح "ین وا رلثدبا تعب هدنتلا هر یکهدهییدج
 کر نوا راندا ترڪ هدنسهرا هکم هل ا

 ر ۰ نها نوا رئال وا ناخ ہرن مو كن هک

 هقتبط یحصجوا نوا ناببص ندا اردا هزمدتفا ملاع

 ۰ رارونلوا دع

 ہد_ہب "رک ییا ترضح یلضفا كمارک باعصا

 ىلع ترضح هدعب ؛ ناک ترہطح هدعب ؛ رع ترضح

 حارطان ةدہبع وا هک ردرس هی كنهرمشدم هرىشع هدعد و

 ؛صاقو یبا نب دعس + فوعنب نجرادبع "رییز * هومط
 لرد لها هرکص ندمهبلا راشمو یتارضح دنزنب دیعس

 تاقبط نالوا روک ذم هدوراقو بولوا یسیفادتء ندرلنا
 ۰ رارونلوا د۶ لضفا ندنرکید ماط ره هلمجو

 ۰ نیعجا مماع هللانا وض ر

 نالوا رک ذلا مزال ندننارمضح ملا راشم باصعا

 تامدخ نالوا هرکص ندو لاقتا كمارک تاوذ

 رک ذ هلبا یتبسانمو یمهرص هرکص ندنو یرهرورب
 ۰ ىلاعت هلا اشنا ردقح هنز ول
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 1 دهم تراس یخ تا یک یوسف

ٍ 
۱ 



 ترصح هد وا و :a ا pe ترصح » یرایصعد

 وس هک نم هل وا ییاهع دکدعا لصاح صصم هل رگ

 2م ز رلم همرک | لوسر هدرصح و روس و او ص ۔ہھک

i ۳ ۵ A 3 1 1 

 و اسف ۱۳۳ تت یا

OOO CE ON gE PE ON 

 ۰ رتیدلیا ۳ ود« رند وا لصاح ۰

 تبّورو لوبف یمالسا عکره ًارظن هلاوفا تیک |

oO eT هزونل وا دع یاعص هدا ا ی رشد هلو رش یوتب 

 ردرا و فالتخا هدنغیدلوا راد ثلعا رک تاحصإ

 هوزعو كب یيکيا نوا هدنینح و ك نوا هد دکم

 هداب ز ندکب زو هدعادولا هجو كم زوت وا هدک 3

 جا رک باا تیشسرد مرکب و داوو لا
 . ردندهف و وم تاباور ییدل وا دوج وم.

er NS ۱سای  

 ندراصنا لیصفتلا هجو یلعو ردلصفا ندراصاا

 ندرت هام راک راس( نیر چاو نیا تم یر ق

 ترطح و هک دخ ترمطح دعاعصا تاقیط بول وآلصفا

 لو یرلنا هجالسا هلا منع هللایضر رکبیا و ىلع
 تقبس السا ندهودنلاراد باعصا ؛هقبط یحر راندا

 نوح وا یر رح اھم 4 تاج هعمط ا راندا

 یک ییاعا هیات هیفع " یحدرد ییاععا ی وا هبعع

 نون را رفت .یکیا ش نال وا ییاععا هثلاب هبفع
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 یرلل وه و ۳ زا ندف وص و ثالع وک ددع چاق ر

 هدر و کر ی رد و هان یدر و یرل هح ونام

 ار دا ھع زوبوت لس کف | وءا ہک ددع جی وا ح وسلم نداق.

 1 شءوک رو ی رله رش نیلعت و هم رس هايس یکیاو بوت ر

 و از طر 1 ندحاع و ناد هم رس رو و ی راد داعس اح

 یماب رضا نال وا یس ر ورص م و زا صع ا و دورصو

 1 یدا را و

 اب یا یالطا اعم هن رز وا ك
 هللا لوسر ترصح» تیا ت درع س توا وا یا

 نایعاازغ هحرار و تماقا هدکلر تدم هنس ر هلا

 ٠ غولبلادعب یرایضعب»۰ یدلیوس « زلوا دودعم ندیاعصا

e 

5 



a 7۹۷ 0 باتک یعکیا  

 هرح رو یغراق جواو هرز ددع ید هج هسا

 ید راو هدیرناتلاقج واو سوق یتلاو
 تولوا اضب ةيولا حاق ر واس رب هلمات باقع

 ولیزاب ( دیحوت هک ) هدنرزوا كنسیر نده ولا ضای

 ۰ یدبا

 ۳ « ۰ ۱ ص ۰

 یساشا راسو تاس ر ل سع>

 هک یدبا راو یرهوسنلق چاق ر لربع ترضح

 ۰ ید رارروب سال هوسالف ندتلا كن رةق رش هماع

 یک هوش هد لا اصور ها هج کل 8

 ار ا اه
 ۰ ىدا را ردبا تدایع یرا هتسخ 2 ن زسا کا

 هلا همامګ هايس نوک یرلفدل وا لخاد هب همرکم کم

 ۱ ید راشه رود رب

 نداد یرلفدروب سبلت نوک ره هرز وا داعم

 یر فی مش بول یکیا صوصحتم 4 هعج قرەلوا هقشد

 ۰ یدا را و

 ر نوعا كليس ییرازو تقفو یرلفدلا تسدا

 ۰ یدا را و یلیدنم



AEs 

 سم. ..تسح

 یرطرب Ys كنايذح ۰ یدیا ندالا قوعشم "ایصع

 ترضح هلا لدن مهرد زوي رد یو تو وا ع وطعم

 .یدنا رش ەر وب BE رد رکب یا

 ندرنو هلعل وا یرهود یلدوس ید دروع نخ ام

 وس هکیدارولوا لصاح توس هر لوب یکیا هدرک

 او یر و وب ید دلم عقب

 ۱ ی قا هكا لور س يرصد هما

 )دو لحاف یدل وا كلام ادا «یداراو یھ ددع

 ۰ یدا رولا

 هنسازع ردي ۰ ید موس وم ود بصع یسیهکیا

 ۱ زا وک هدامع ی ل رس یروک ذم فیس هدب رد نع

 ۰ یدیا ۰

 ۱ ڭا ھە ن صام ۰ یدا راعفلا ود نیو وا

 1 ۱ طعا 4 ىلع ترصح هرص و مانتعا هد رد م ون نکا

 ۰ یدلروب

 بول وا ندنعانغرهوزغ راس و عاقنف ییبیددع شب

 لعنم اک اا ندنرادے حام د)ا و سد ددع ا

 ۰ ید
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۱ 
۴ 

 أ ِ

٤ 

 هر و 7 رج 0 ا یھکیا

 ۰ ریدروم

 یاد یرطب تول وا لداد یهر ر لاغد

 یرازوک هدنرک لاح بولوا ربع قوجكی «یدا ردا

 هدن رمان هیللاو هذ هفشد ندلدلد A ترصح

 د E 5 ورف نسا رب «یدارا و ی دی رسا یکیا

 ۰ یدیشعا ادها یکلم هلا

 توا وا رو -هع) ی را د د ٠ رفعق ید و كن مج

 و 9 لورع لس هد ورف یسکدیا كو وقم ید ر

 نالند هفعت هروفعد هدب ون تدوع ندعاد ول اه ۰یدا

 ۳ ۰ یدیشعا تداصا ضم

 ا لود جد هنع هللا یصر هدایع ن دعس

 ۰ یدیشلیا ادها راج ر ه مدنوا

 یر ود كت هدح وا هاب رات ۶ اع لح *ایصع ؟یوصو

 ۰ یدنا را ثملوا بک ار کو تفو یرافدروب ت٤ نع

 یدکعا روهظ دروق هدننورپ كنا ویح كرن ۳3



 ا َ
iهلفاوا 1 ل  

 ۰ ردح ردنم هد ہند روش ا ا

 ترط ویس RE 0 1 و ِ

 .س رف یر وا ثالام ادا اا مر ی لوس ر

 ۰ رو ا ندبایارب ۳0 هد هب لم ٠ه ٣ ) بکس ) ی

 ۱ «یروط 9 ۰ ردراشل واب 2 ار Ba ا ع *ادتا 6 ي

 | نکرروو ررو |قاط.؛ىل هقفا ىلا 1
 كس رو هوش هددجحا و ۰ یدا ردنا ناز = وص ر ۳ و

 ید راددروپ توگو کک
 رر و حرف و رو یک رزو IE نک ررو ی

 ۰ یدنل وا ریس هڪ“ نوا كنو ۰ یدا
 ۰ ۳ ۷ زن

eیدارف یکنر ۰ ید فیطا كى یم هشت كرر « 

 . یدیشلردن وک هده ندو رط س وة زازل ۱ 0 ۱

 « یدیشلدا ادها ندناح 3 ۱ ن دعس ر فیط ۱ ك

 یدیشق وا هرس وا ندنفیدآ وا اوال كب برظ ۱
 ٠ تت قرەلوا هب ده ند نفر اط یرادلا ےک درو

  اطعا ٥ رگ تروح ید نمدنفا مرک | لودر فو



 تی یا تا و یا ی FET شش تن ی

1 

۰ A. 
 . ENباتک یعکیا ۳۹

 لب رات م صح هللا 4_جچر مظعا ماما و یی هماقا فال الب ۳2

 ۱ یتتماقا وناذا شال رد یرت رمصح لدنح ی دجا هلا هن ده

 هند هلا ری دا ی رت مصح فالأم . یدلبا لب

 ۰ ردشسوک تعفلاحت همها راشم هدتماقا ظل

 هحا وری هللا دع «ثالامن تفک — یر رم

 یا رطح ها شا : ع وک الا 0 صام ۷ تات 5 نان

 ۰ ید

 هدنوح تدا ن ناسح یرت صح نمدنفا ع رف

 رافک ۰ رد ر اشهر وب و ود ) سدعلا نور هدیا مهللا (

 تبعك سا كنارعش ندا ےظن هوش هدن راه لع

 یر لت مصح هحاور ی هلن | دمع ۰ ىدا یرلت رطح ناسح و

 یادص و وردک هدنک وا ر ت رطح هدر رس

 |١ «یدبا*ادطانسح ند هشحا .یداراررو ا

 یقیدل وایراسرف سأر یکیایمرکی ربع ترضح

 یدب ۰ رداهیف فلتح یثبنوا كرنوب بول وا یوه

 قمالربا هلا ادص شوخ نوا كمتروب یرلهود ءادح ۱1

 ۰ رد هنسأانعح



 ی )۹

 .لبحن ذاعءو «بلاطیان ىلع — یربم# ةاصف

 یر ره كنارصضح ممع هللا ی ر یرعشالا یبیوا و

 .یدیا راشلوا رومام هاو هدنع

 ادت | هکر د یشبح حابر نی لالب یهدحنرب دی ولت دوم

 هلاصتا ٠ ردنادوش ندا زارحا یفرش كالئدوم

 هب ه-هیلخ رپ عقل هعشل ندرع ترصح ه ا ندو

 هلتع نع هنسیلاوح ماش رع ترصضح بوغا كالنذوم

 نکروفوا ندد وک وا ناذا هد كشر سدق

 مولا ىلع كل ردا رک دی نهللا لوس و ناو ندهاح

 ۰ رایدالعا

 ترضح بول وآیثرف موثاکما نا ورع یکتا
 تا دم ودشعا ترحگ ه هندم ندر

 ورع هدفدزوی فرمت یاب نکردا ترش نمدنفا

 .یدا یعا هبلاراشم نذّوء «یدوفوا ناذا

 لوسر جد تادو هک رد ام نت دعس یی جاوا

 .رددموقوا ناذ) نکیا هدابق نمدنفامرک |
 ۲ ۰ ردیکلا یا سوا هروفحوا یسیخدرد

 ۱۳۲۰ ىدا ردا هش یماقا هلا میجرت یناذا هروذح وا

 یا ماما ندنکیدتا درفت ییماقا و عیج رب یتاذا لالد

 یتناذكندروذح وا هکملهاو یتسهماقا كلالب لا هچ ر



ِ A5 

 ن هللادبع ۰ e رضا e ٠ اھ + ثرکم

 ٠ هنیللا

 ی ل ود ضعب هفشب ندننامطح ملا راشم

 لئابقو ماوفا یسهلج هک ر دل ردنوک هه راس لایق

 . یدرشلوا رومأم هتوعد هءالسا ىد

 نهاتسالا و وک دم رم مپ ۱ ها
 . ردنا وذ

 ترصح ۰ رع ت رطح ٭ ا

 . صاقویا ندعس ۰ماوعلان بز ۰ ىلع ترضح «ناقع

 دو ن دبع مرا یاں قا ۳
a 

 .ن هلیطنخ ۰ سيف تا بک ن یا ۰.هریهف ن

 ناف وا ۰ لاهضلان تباثن دز ۰ یدسالا می را

 ۰نایفسینانیدیزپ + نایفسیا نی ةيواعم ۰ برح ن رخص
 .دل ولان دلاخ ۰ رضا ن الع ۰ هنسحن لح رش

 ضاعلان ديعس ٠ هجا ور ن هللادبع ۰ صاعلا ن ورع

 نییصح ۰ یررحاعلایزعلادب لب تطدوح ۰ ی هش دحت

 ۰دسالادرع ن هلسو | / ح سمی ان دعس ن هل دبع هرمع ن

 ۰ هلظاح ند ورع ند بطاح

 E یر. صوع) كتا ارح مهبلا رام



Nتک ی او  
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 بدرعا ا واد ع لع ترض

 ثح* ینیدلوا شاروب بصن حاطاربما یرلتمضح

 دل مد نفا رک ۱ قددص ۰ یدنل وا رک ذ هدنرلص وسه

 ۸ ر) یلع تربضح هرکص ندنلاسرا و بعت حالا رسا

 رکدب وا ترضح و قءوفوا هع ماوقا یتسهروس
 كنعاط ضفاور نکیشل روم لاسرا هرز وا كعا تن واعم

 نعت جاطا ریما ین ىلع و لزعیرکب وبا رتب ترضح »

 . دا فا یرعد « یدروب

 نییعذ لا و هال و 4 هم وعم جاو ها ها 3

 اهد هقشد ندمملا راشم نوا تاقدص حجج بولار وب

 ههم حقا وم هرزوا قلوالعام تاود قوح كن

 Re E رسا یا

 ۰ زد رانو یسارفس هرم ترم تس *۱ رقم

 ةلادبع ۰ دفیلخ نن ةيحد ۰ یرعصلا ةيمان ورع

 ۱ عاصث ۰ یمضلاذمتلب یا ی بطاح ۰ یمسلاةفاذح نما

 1 ور“ ياا ورع ن طیلس ۰ یدشالا ته و 7

 او وا < یعوزحما هما يرل العا .یضاعتا
 ۱ نت ریرج ۰ تلاطیا نب ىلع ۰ لبجن داعم ۰ یرعشالا

 | نصح نب ةع ۰ یمازطا ورع نم ةرف ۰ ىلج ا هلادبع
 ا ن عقاو-.مهب نب داناو -.تالاع نب بمک ۰ یرازفلا



OCمن  

 ۲۸۹ ۱ باتک یصکیا

 هل وي” ۰ دعس تب هوي ۰ ه رام تخا مصیق ۰ 4 رام

 یکم الا در من بها
 كن همطاف ترضحو یسهجوز كعفار وا عفار ما

 ۰ ردیس هل اقا نا مهاراو یمهل-اعو یعهاد

 ت روپ تولوا هبا هکر یا ثنعا ما

 یطجت دیزن هماسا < ىا لات اجرا وقتا

 ترصح ندا مرک ١ا لوحر ۰ ردیعهدلاو كنرلت

 ۰ یدربشهروس دازا ینعا ما هدودروب ح وز ی هعدح

 ندها وی واد هم رلسانیح ور هددحا مو اهلا راشم

 ۰ یدردا امسابوروتک وص دما رک

 ۰ ردشلروب دازا یمیه كنهروک ذم تامل وم

 نیذومو ةاضقو باتک وار فسو اما

 یرمغس ءارعسو

 ۰ دبلن دایز ۰ دیعسی دلاخ ۰ ناماس ی ناداب

 ۰ برح ن ناهس وا ۰ لبج ن ذاعم ۰ یرعشالایموم وا ۱

 ۰ بلاط یا ن یع ۰ دیسا تاتع ۰ نایفس ینا ن دی رب

 اع هلا نا وضر ۰ قددص)ا ركبوا ۰ صاعل ان ور

 ۰ رار درا 3 "۱ ما یلارصح نیعچا

۱۹ 



1 u 

 ١ ناز ن هماسا ۰ لبحر ی هثراح ی دز
 ۰ سار ح مس وا ۰ رگ ن ناو ۰ یم راف ناس ۰ 4 راح

 هو وا ا عفا روا «حایر ۰ نآ رعش ۰ دن زلت ی له

 ةعافر ۰ عدم ۰ عفار . یتاملا ةلاضف ۰ راس ن دز

 < هرعت نن ةر ۰ هرک رک ٠.یا ۰

 - عاح 2 ردن ۰ تاع ۰ نی. ۰ لوس لب وا

 دعس ۰ دز ن دیعس ءالوم ندیز ۰یرافغدبع ن دبع

 دم ..بورک هریقو «نالبغ سا نی هللا دبع ۰ ردنس

 ئالان عفان . لوگ موا .رړګ هنهام ۰ نج رلادبع ن

 ور لوا تلقا

 ا د ا
 هدیز نب نومعت ۰یلسوا .هیفصوا ۰ نمره ناسیک

 مسا ن هّلادیبع ۰ ملاس «یقباس ۰ ما ۰نعا ما نب نعا

 ۰ هلبا وا ناسک نادر و ۰ لس

 شا هل ر وص هبه شا و ۹-۳۳ ىد رنو

 ملا يارا و د ودعم ندا من سیو

 ررر دازا

 ۰ رد روک ذم هدرا یرلعا ےس یو تال وم

 * هاش ر «یوصر هروح هما ۰ نع ما ۰ مها رما
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 AV باتک یجکیا

 ۰ یدبا ردد یقه وب "مر هد رار هس صام ی ةع

 ج رعاش و ملاع هضئارفو هللا باتك هيلاراشم مداخ

 ۰ رد ر ےب هرس )0۸( یتافو ۰ یدبا

 1 یا تر صح ی شرح حایر ن لاالب ندّوء

 حادش 5 € "هرم وذ یکی كني ثاح و * لورم ی.دل وم

 ؛یرافغ رذوا “دابا ملا وا «كیرش ن خدا «ینیللا

 ی ةد «ثرادا 19 لاله “ءار لا وبا هوس ر ن معذ

 ۰ رلیدبا یری مادخ لا ن وزج «یراصنا نجرادبع

 تم دجح قءهروآیبرلت و 2 ران لک مزال ییادعا اعم

 لاحت و تاب ی مصاع و رس ن ده و ور ی دادعم و

 ۰ یددا ض و٠ هزار صح نایفس ی

 EE هدد ود روصح هدایع ی لو ےس نذ ساف

 ۰ یدا یک هط رش:

 هن رز وا تاعفش لالو لاقنا و لاچا سا عفار وا

 ۰ رثی دا 0 SF یل راد رهم همطاف یا نا بعقد و.

۰ 

A كنار طح ما راشم - یر ترصضح "یلاوم 

 ۰ ردرلنو یرلعما. "

ERE 



 ن وعلا تا 9 ۳۸۹

 انار تال ومو لاومو هم دخ

 تالام ن سنا ندراصنا س یهانیتلاسر ةمدخ

 تمزالمه ه وب تمدخ هنس نوا دوخاب زوقط یبرزخ
 مع رف ۰ رلیدبا ینکم هلیسهبنک هزجوا ۰ ردعا
 , هدنقج سنا یراترضح نمدنفا لسو هيلع هّللا لص
 .ردراشمروم اعد هلل وخ دهتنج ویتژک كندال وا و كلام

  یدلیاتاف و هدم هنس (ar) نرش هبلا راشم مداح

 رر و ییوصتسدبا هر ترضح بعک ن عبر

 ۰ ردهدهب رج هنس یحن (۳) یتافو ۰یدبا

 ورد" فی ریپ “هرې طء هدرار هس نعآ مان نعا

 ۰ ید رضاح هدنینح موب ۰ ىدا

 دهاشم و رد ۰ ردندبل وا نیقناس دوعسن هللادبع

E Eو نلع و لاوس و هدام و ۰ یدن] وب  

 ی ااا ی دک ي یاو ی

 یکیدتک هلعرب نمدنفا هانبتلاسر ۰یدیا راح یتتمدخ

 یراهفرا و رردک هلا راشم مداح یی رلت داع- نیل تو و

 را وط هدن رالوق نامز یرلفدروب سولج پودک هرمص
 هد هف وک دف یلعو هدهندم هدنس هنس (۳۲) «یدبا

 0 . یدلبا تافو ر

۱ 
5 

a A ۹ 2 
r 

۰ Oh e 

E 
۹۹ 

 و : ۳ 4

۳ 6 



 د رک اه دی دام سرو اه یاس لک یر وتو

 ۰ ردا رطح نع هلا ىطر زا 1

 ۳۸ 9 باتکی صبا

 رهاط و تط و ساق د) و نده دح ترصح

 ( مماقلاوا ) ربت ترضح ندنفیدل وا ساق یسیحترب
EAE ۱۰ رد راّشل وا ا  

 ىلع هحوز ۰ ردنرد یهانیتلاسر تانا دالوا

 ترضح بز صاعلایا هج وز و یطاف ر

 بش ز ۰ ردموئلک ماو هور یرهجوز كنافعن نام

 ندو ثعبم بول وا حاکن هصاعلاوا مالالا لبق

 لودعندل وبق صاعلاونا و لوبق یمالسا اهلاراشم هرکص

 تاج ههندم بز ترصضح هرع#لا دعب ۰ یدیشعا

 لوق ياللا ید صاملاوا ًارخوم قرنلوا

 .یدلروب اما ی رلحاکت هن ندا

 لر LE ی هو
 نواو حوزت اذ شپنوا نمدنفا مالسلا و ةولصلا هيلع

 ی رله رس هدب راتاف و نیح وشهر ود Ce یا كن ددع ر 4

 یتارهاط تاعوز ددع زوفط ادعام ندهيطبق ةيرام ۱

 هشیاع رنالوا شفلو تایحرب ۰ یدیشم و تایحرب ۰
 * هعم ز تاب هدوم “رع تاب هرصو> "قیدصلا رکبینا تاب ۱

 ما «هیبح ما هر وج " هیعص “هب وي” "ش#> تش باب ز و

۳ 
۱ 
39 



 ركبوا " یشبح لالب 9 صذا بواوبا ؛صاق ویا نی
 ۰ یدا یارصح هرس ۵ ربعم ؛قیدص)ا

 شک وا هدن ره وزع قدنخ و دا و رد داعم ی کچ ےہ

 ندفد) وا ۱ خ ورک هلا صا قوا كوا ی وزع و

 ۰ عا تاف و او هرکص هام ر

 ٌش ردد ز «مدرحا مو ےس ی رع سیف ن ناوک د

 یا ی وس ؟هدنس» وزع یدنح صید ی دابع و ما وع)۱

 «هدا رء]ایدا و ل الد ؛هد رمح ی راصذا توا وا و صاف و

 اد م لوم ندنرللاد امرخ یلوکرد قیدصلارکب وا

 هداه لح ه وب تسارح هد ءار لح مو هد ل ۵ ربعم

 ۰ منع هللا یط ر ۰ رلود نل ون

 ۲۱ لزات یسهعرک تنا ( ساسالا نم كعصعب ها و )

 ۰ ید وا 8 یەدح ی ارح ه دو دل وا

 ak ai a و یا ناف ید 1

 ۱ هوب تاحوزو دالوا
1 ۱ 

 ۲ كن رم دال وا ادعام ندعهار ۱ ج یر دال وا

 1 نس ا kK ےھار ° ردن د هعدخ تارصح یم هلج

 | تاو 1 رکص 2 1 نوا و دز وب هدنم هحصا ید 4 رگ

 1 ۰ یدلدا



1 
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 AT تاک یعکیا 1

 بوروت وا هدنرز وا رب ۰ یدبا هرزوا تامر هنسارجا
 یرتدامعس لعن .یداآ رافاص هللا توس كن وف

 هن راف رش بوت هلن رات داف دب كلذک و کیر هللا هدفدلت رپ

 یکی هدنناب کیک هسبلا قتریو یلهمای ۰یدیا رروا همای

 لصاخ عید تو و ر 2 « یدبا وص و امرخ هد رلتو و

 قلوا لمع” ههلحا ۰ یدیا زع ماعط ییجرد قحهل وا

 ۰ یددا رالغاب شاط هس رز وا ی رل هه رژ ءاعما هرز وا

 ۰ ( هتعافشی انف زرا ملا(

 یهانتاسر سارح و ءامفر

 لاک هنرهیلع تمزالم ال مدنفا تاد وج وم دیس

 رم «قیدصلا رکبوا یا اهر نالوا یرصاصعا
 “هغ دح «یمراف ناس ؛دادم ؛ رد وا " رفمح “ىلع «ناعحم

 یثبخ حایر نب لالب ندّوم "سای ن راع “دوهم نا

 ۰ منع هللا یضر یدیا

 نالوا شقل و هدنتهدخ ( هظفاحم ) تسارحهد رلازغ

 دبع نب ناوک ذ ؛ذاهءنن دهس سوالا دیس مارک تاوذ

 دهس ؛رشب ن دابع «ماوعلای ریبز «دلسم ن دج ؛سیع

mv 



  : TATتا ۱

 لا راثا تیسدق راکفا كحهدا قلعت هقح بانج و

 «هناف ور و هلایاح یر هناع رکقلخ ۰یدبا رارروب لاغتشا

 تقوره «یدا هناعضاوتمو هناعالم یر هلءاعم هلسکره

 یداصت هه ويد تا رودک مک ره ۰ رلیدا شود

 هدبلف و لئاز یردک هدنا یکیدروک ینزو كرابم هدا

 بیرف هم قاقحا ۰یدا رولوا لصاح طاشن و حرف

 رو هکر مته هل ادع ۰ یدبا ی واسم ی رل هل اھم هدن روح 5

 ۰ یدا ا ر هن رز وا یس هم

 .یدبا ردا مالا یتیرلفیطلت و روس یراهیک- سم
 مظعت نوا یکلکوب هکوب “رق نوعا یر یربو

 هدن راا را كءارک ںا_ صا و كف رش لها ۰ یدنا را

 اا د تومر و نادم تو و و ج 4 ER روهظ تسابم

 ۰ ىدا رارروب مالا ییرعل
 .یدنا لکد نون ندرزوس قلعتم هربسعت و یھت

 .یدا رؤس یرزوس كجءدیا"تلالد هریسان و ریش
 ER ندا تجاح ضع هذ رلبلاع تاذ قداتصتلاب

 فارصنا یرودنک هگدعا فارصنا و لاکا ییزوس

 كانو كنمارک باسععا توو ره ۰یدا راهرو
  تدابع هدنفح هتسخن ره ۰یدا رارروب لاوس ییلاوحا

 - دوس - ویو 5 ی ست یک تا



 فاصیراشرش ندرک ؛زود یرلچاص "هجااق یرقایا و
 كن رلش مش دوج و راه س روب تافتلا هنفرط ر «یدا

 رررو هصلتعرس تقو یرلکدرو و رود هلبایمهلج

 هګدرو مست ۰یدا قالرابیکوصتا یرلثید ۰ید)
 ولرد ره و لکا یرهیلع تقلخ «یدا ردا ناعلروت

 هدنرلیلاع قح .یدا یرب ندیاعع
 تبع لک 2 1 رم تلخ

 ءاشت اک تقلخ كناک

 ۰ یدیشق وا داشنا یمهلیلج هڪ دم

 هدااح كعددل وا یر ندع وا رد ره نس .ىلام

 هل وا هدا دلید لصن ره بوک ۰ كدنلوا قلخ

 . ل داراب

 لیلجرس رهظو مرک لوسر - یوبن مرک قلخ
 دفا القع یراترمضح نمدنفا ( مظع قلخ ىلعل كناو

 .یدالضفا ثصوصخ و موع ًابأرو یعج را كنافولخم

 لوغشم هللا رکذ یتیراتمضح سدقن و یلاعت قلاخ اعاد

 هدیرورض موزا هراد یراث تراکت
 ایشان روکش | هد رنو و ا ۰ یدبا رول وبع وو و



Aملا تارا  

 اصُه یج درد نوا

 رد هدانا 49 رفتم مزال تام ولعم

 «یرلع رک قلخ و هذن مش لث ایم ۶ رعب تربضح

 ° ممل .یتاحوز و دال وا ۰ یون سارح و ءاءفر

 باتک و ءارفس و اما ۰ یون تایلوءو یلاومو
 تاود و لیخ «یریمیب ءارعش و ننذوهو ةاضفو

 یار تاصصا ۰ یناشاو بای ۶ یوم, هاو

 مرګ یب و مرک لوسر - یریمتیب *هشرش لئاعت

 هطروا یرلترر طح نمدنفا مس و هلع ىلاعت هللا ییص

 یرلتداعس رس «یدبا رعالام 4 ی نر یرلکذ ر "یلیو

 یرازوک ۰یدبا كانتو هک زا یرلکرابم هجو لوب
 «قیص یراهف رش هی “قحا یمارا كنماف یکیا ؛هایس

 یرالا كرابم ءیدا عساو یمارا كن راف رش نیفتک

 رفت
| ۳ 



 ۲ ۷ Ro e باتک یعیکیا 2 0 9 3

 ا ود OA لف دا هو و 1

 ی یضارا وش هکیها ااو یضارا رادقمر قادوا

 ۰ یدشعا فوفو هارفف هدننابح لاح

 كن در ره ندتارهاط تاح وز نکیا هدنایح

 لبو و اب ید رات دعم "هرادا یرک-ص ندنرودنک

 تنم و ندهغفن مکیدلیا صیصت هعاوسن» تافولا

 « ردهودص هدا ردنا و م هکر هن ره همش ندلابع

 ۰ یدبا راشهروس نامرف ود

 ی رقیدصلا سن وا امنع هللا یضر هیطاف ترضح 0

 ۳ رده لهلرو كنس » هلتعحا رم هن رلتر طح هنع هللا

 ییاوج « ردمدالوا و لا » هدک دابا لاؤ ود

 « مرویهلا یثرا كماباب بم هب س ه ن » «یدرو

 « نمهلوا ثرا و aE قبدص ترہطح هدک دید

 تدوع نزمسکعد یش رب همطاف تروح هاکطوس

 ۰ ریدر وب



 ۳ ربعلا تار ی

 نم هلک لالا مر م نما ٠ر ملا ىلع رص ا راتخا نما

 ۰ یدیا رو الغا لردب د ( ربع اف وخ

 ىغا ربط كسر قا منع هللا ىطر اره زا ةمطافترمضح

 ( مرویمهلس ) یدلوا لاح هن 6ب » هدفدالفو- بول آ

 ۰ نمالف و را هلا ۵

 وا وا هک یداک ود باا صم ماط 2 هع رز وا ےب

 نالوا ها

 دج أ ر م ى یعاذام

 ایلاوغ نامزلا ید« مشی ال نا

 انا وا باقم لع تبص

 املامل نرم مان الا ىلع تدص

 دگدک ود ران ندنرازوک هلا داشنا ییسه رم

 ۰ ا رو هدنا دار یلرسح و قا رفا سا

 شم وک و نوتلا هدننامز یرالاحم را كرب تری

 هلن وک رب چ نده ريع "یلا وء کک هلوکو ندد وه ۶

 ۰ یدبع و یا



 ۰ ردک راء ی نایفس تاور را

 | مالسلا هيلع ىلا رق |

 | هنع هللا یضر رکد ینارق

E ir 2 3 
 اا دنع رزرا یر رع رف

 یدل و ه رز وا ها ترعص و ۰ داف ولا زرص لح

 رو هل زی ور

 هنع هللا یر رگ رق | مالا هرلع یثلا رف

 هنع هلا یطر رکد یا رق

 ندا وک وقت یلاصیصکیا كن و تافو مو

 ۰ رلب دلبا ا رحا راه دن دل ر اف رم و (ړظد هلو

 2ا ترصح نک ردا ه دن وارد ر ی ره



 رهعلا تار ۱ 4

 رايد زام ) هعشد هعشب یر ره ۱ اذاذقا ن شک ۱

 ۰ یدال وبع وف و فالتخا یجدهدنفح یل وا نفدهدهرب

 ثیدح ( توسع ثیحالا ین ریه .م ( رکب یا ترصح

 حور ےل ت بولوا لئاز فالتخا ہدقدوقوا یتفرش "

 سود شبا نفد مار ما ا رفت لع یرافد روت
 ف و سابع ن لصف و ىلع ترضح یتیرادوعسم سد ة٥

 یراکجهردناه رف نارةش هللا لوسر یلوم هللا سابع نب

 یگ ورح ندفرش و یب لع اب » یلوخ ن سوا هداتنا
 ید ردننا هدکلر هلکنآ هلکع د » زکسکجهدیا

 ۳ رک ددع زوّعط دن رژ وا هدفدل وا ماع رییفت صا

 بوروتک وص هبرق رب حابرنلالب هرکص «رایدلیامض و
 .یدک ود هنتس وا كرف ردق هن ام هلا اد ندنفرط شاب

 جوا هدندام د هرج یفددنلو كنوت رونم دق رم

 یسیهکیا «ل عدنفا یهانیتلاسر تادیسبر بول وارق

 .رد رب لرع ترضح ییعج وا «لرکب یا تر طح

 تیاور رب «ردراو تیاور جوا هدنتیعمصو لرارو

 | هنع هللایص ر رکب ییا رق



 Ve باتک یعکیا

 بولا ورا هد وا ندنکیدد « زردا تلط ی زهطح

 - ییود رمط٭ دج ۰ یدا ردنل و شاخ هات

 ) ىرا_تا هصو ( لوح هلا یرلش رم صی هدنرزوا

 سابع بولا هتک وک لع ترضح - هدلاح یعید) وا

 ۰ رلید ردن ود هدکلرپ هلا لع ترصح ید مه و لصف و

 هلاوص یفاص .رلیدک ود وص هنرزوا نارغُ و یماسا و

 لوح و صبق هرکص ندقدنل وا بیبطت هلبا روفاکو لسع

 عارذ ءرکص ۰ یداراقیچ یراوص بولیقص یراتداعس

 ٠ هرایداقب ییراشش فک و

 كن هغ ن دعس-صلاخءامیرکدروتک نوختا لس

 تانک شف کیدا نادوسق مات ( سرخ ) :نالوا نام
 «یدبا رارګا ندنوص كنویف وا هدنرلتایح نمدنفا

 ۱ هن رلود نک كن رتافص تیس دو تاذ یوب نفک

 ضا یسیکیا بولوا تراسبع نداولا چ وا صوص

 طدنح هلا روفاک هرکص ندنشکت ۰یدلا هجالا یسبر و

 ۱ ۰ یدنل وا

 مالسلا و ةولصلا هيلع ایفصا یادتشو اينالا ماما ق
 . یرْلف زاغ هلتعاج هن رارزوا كا رات طح نمدنفا

 ید هرکص ؛سابع ترضح هدهد “لع تروح ادتا

 E هک نادص اد «راصتا و ن رجامم و اک 1



Vtلا ۱  

 مالسلاو ةولصلا هباع یوبن نفدو نيفكتو لسغ

 ل مدنفا مرک | لوسر هدفد) و ماتخ تعب ما

 ترضح هنفرط ر ڭتدامس تاب «یدنل وا ترشابم هنلسع

 هلا هدرب وش یو دعا دج «یدکح هدر ر سابع

 كب ندتما یاحص هدل غم حراخ «یدیا هدنسارا راود

 ترضح ےشا_ھ یب لاجر ۰ رلیدبا عم تاوذ قوح

 هدا هدر هلراود رکید هن رزوا یتصخر كهابع

 هلا ىلع ترضح سابع ترضح هرکص ۰ رلیدروط وا

 تولایدیز ی ةماسا هلئراحن نايف واو یلصف یلغوا

 هلص عبد هدنفح یون لسع ۰ رای دریک ورګا ندهدرب

 یون دسج یک | كس لها بوتسوک زو فالتخا

 ترمضحت «رلیدد زا باعا یلسغ ندنفیدل وا رهاذ ًاناذ

 هرخالاب هلکعا ناب ییفجهیمهنل وا تذس كرت سابع

 ید ر و رارق هنلسغ

 یرالع وا كسابع و بلاغا لع و سابع ترمّضح

 نارع ندب ربییپ  یاومو دز ی هعاسا هلن مشق و لصف

 ویف هدهرص و ۰ رایدنلرضاح نوجا لع یتار طح

 یراصنالالوخ نسوا ندردب باما نار وطهدنس هفرا ,

 ندهللا لوسر ترسضح هللاب ىلع اب » هللا دن توص



 NE یک يا

 و راب دک هام قو یمن یو 1

 .رلیدتا ارجا یتعب ما یمهلج كمارک راصتا و

 ملط وماوعلا ریز و ماه یب و بلاط یبا ن یلع

 داخ كنا ع هللا یّط ر هه اف یار طح ۳۹ دبع ن

 ۰ ریدغل وب راح هدنعب ندن رلفدل وا هد را 4 اح

 رک ۱ قیدص هرکصتدقدنل وا ارجا یمهم را تعب

 یاساو شهر وب دوعص هرم لردیک هغ رش دهم نمدنفا

 لاک اهدیع ورمشم ما هیموع تعب بواک ماط ماط سان

 یحرنوانالوا یر تافو مو تعب مو ۰ردشل وا

 .یدنا یوک یت را رازاب یککیا نوا كن هب رسم هم

 ناو کس یا لا ابا حر دنا ترک

 0 هدنارصح اط و ریز و ماه یب ویل مو

 ٠ رثیدلبا تەس هرکض ندنناف و نةما کر

 ارحا تعب صا هدف رژ دک“ هدعب و هد هوس

 لسو هیلع یلامت زا لر مرا اوز زاص
 عورش هننیفکت و ریه و لس كن رلتمضح نمدنفا

 ۰ یدن] وا

۱۸ 



 ریعلد ۱ تام ۲ ۷

 ندراساآ دک هد« کیعلوا لوا لراتدنا رضق و لوب
 دک ت رطح راصتا رژ عما » تولاق هعابا دعس ی رشا

 یفیتسا هدرلاوغ و داهح مد ا روال وا بوتا ور

 یساصر ك وسر و كالا به زمگ راک ادف هد و ندا

 ی راع ند راصدا هرس رک | 1 یدل وس « مه وا قدال

 تو الح ما یدک | هده_نسدا یدتا ضصاّزنعا هرب

 یندجرزخ هوو یعدسوا هفلخ» هسارولاق هراسذا

 وش مالالا لنو تواحا ور هنس هص راعم « ردقح هل وا

 شقا رلناق یک رالی تدم یصعرب هدنس هقاط یکیا

 تولیسک رلثاق نڪ ندن رلل وحد FE ۷ "هد وسم رادو

 نوا تفالخ یدعمنکیشلاغاص رلهراب یهدن رابلق كف رط

 اهد یقالتخا هظح )اب ییعج- هم> a ادم ند شاب یک

 ندراصذا هلع ءا ۰ راد دانا وزرا یکمام ر وت وک هن وردا

 تعد هرکبینا ترص> لوس ن ریش و رب مه ن دا

 هلتقبس یرلنا رع ترضح هدنراقدقاق هغابا هرز وا كا

 مای و دیس a» تاز وا یکیلا مک هدیا تعیاکس رک ااا »

 ترصحادتاهدفدا ز وا یلا نمدنفا رک ۱قددص فن رز وا



 ۷۹1 ۱ باتک یصکیا

 هدف د) وا كج هدا لی وطن هل راز و كح هرس وک ییایح 3

 «ردکعا بصغ یتفالخ یرادام هلن و» رع ترضح "

 - یا ترضح هلکعا عطف یتنیاطخ كيطخ كرهب هل وس

 لها هریخ رککیدتا رک ذ هدزکفح» ًاباطخ هراصنا رکب

 ےک ردق شیرف یزکنابش كس ۰ زرولب یزکعیدل وا

 یسهدنزک ما ووا فک هک دید طوف ۰ رب هشاطر

 ترصح زر ۰ زکس دد ودعم ندع طسا وا رس ۰ واست ره

 نکرروط شرق «زبیجروذو یمابرقاو تریشع كرى
 «ندزسا رز و ؟ندزرایما« زعا تعاطعا هزس وب ما وفا

 ههدببع یا ترمّصح و رع ترضح م رک تا نداد

 .عیضار هتتراما كنسیر ندناذ یکیا ون » هلتراشا

 « زکیدبا تعب 3۹ رک هسدا ردنا دام سدر یکناه زس

 ۱ رو
 ار هود نایتسا قفساق» رذنمن بانج ندراصنا

 قح هنل واافشتسا ناسا رەد زکګا زس یک ج اغا یراقدنشاق

 ندزس ملهیتازوا یزوس شیرف سشعمای ۰منب ید هک 1

 تک هدرندب تعج رارب 4, سعد « ریعا رب ندزر یار : ۱

 وا ۰ یدرلشاب ی ٭ ادصر ند زعا ره هد و هعلاغ وح 1 ۱

FD ندمالا ی ندمالا راصذا سعی ٠ « Fe 

 یدعش نکیا را سم ندا ترے هند و نر و توق ادتا ّ



۱ Veال  

 نالوا مام روما م دا هدلاح لوا توالا ۵۸ وا

 ۰ ید) وا ترشابم هدما رل الا تچحاو سا هول نبعد

u یلص مرک | لوس ر ترضح و ٣ 

 نیب بوروب لاقتنا همدقلاع نمدنفا مس و هلع یلاعت هللا

 یس وا نور بارطضا و شالت نالوا لصاح باعصالا

 ه هدایع ندعس بو لب وطه هدعاس یی هفیعس راصڏ ا تقاعتم

 ر۴ هدفدل وا غلاب ه هرکب یا تر طح یراکدتسا كا تعب

 هق,قس لتهدعاس ینبهدکلر هلا حارا نة دبع وا و قرافلا

 ید مارک نر جاهم ضعب هدلو . لا س (هفوص)

 هدکدید «ردلاح هنوش» رکبو ا ترضح «یدلیا توافر

 ندفرطره بقاعت ینا وس ربما مکن و ما انم» راصذا

 E هلا نیک قیدص ترضح هلةم الشاب هکلک ادص ر

 ا ۲ 8 ا ام o ڪا ا ا یعید) وا تس

 E ودج وح تان < بولاق هعابا یرلبطخ هل راصذا

 تلم و یراصزا كالا » هرکص ندادا یهو هیلصت و

 | ندزب هدزس شدرف رش عمان ز یرارکسع یاد كن هبءرلسا

 ال راسنا KD یەدافا وخ لرەد «زکشد ودعم

> 

 تست

ONE 



 و e تانک سکا

 تاد وح وم گول وقت سم را مسج حور د

 ندساف ع DEA ,راسدعم د وعس» دوح و ناو 3

 تیسدق بفارطا راز هلیسعا لاح را هاش یار
 نوار تاد تار نا هوا تفت

 لیوح ه هناخام یتداعس هرج هلیسهدن ( هادجحاو ) ر

 .رلیدلبا لیکشت بئاصم نوناکر هلرلهحو زوس رکجو ر
 نداد ناغف و دایرف ندا را شتا ندنداعس رخ

 ره كنهندم هلکعا نالعا هموع ی هد وسعت

 تاصصا "تو الشاب هک اک تدیصم ياو ر نیس را

 ا ا

 سابل هلي رلهرعت ( هاناو ) هرو هروس ییرزو هرار ||
 نابرک ردق هه جرد ر كجهدا كلاعاح ییرتایح ||

 وش ندنشدل وا راتفرک هعامو ام "یداا یرارا تخ

 س کد دای وسب یک هاود ی ییسر ره لاعسا تدد ۱

 ۰ یدایا تب رقت هب یش ود او هلت ر وہ ر قح هیم ه لک

 راکفا قل وا مو یامرف 7 نمدنفا رکا قدد <

o AR a 

 لوسرالادح امو) هرکمتزدک دی د ( تامدو اد ناف 3 ۱

 : توالت یادی دمت وجا لا ل را اف و تا
 لئصاح ن رم هدنر هو ربحم راکفا هل را_ نصح کا

 أ
۱ 

  KDN Ffأ 1 ۲



ENSوعلا تار  

 الا اک د نوک یرقدلوا نجر یافت لصاو

 ۱ زور خر ات یک درد E ندا تیععت وک

 ۱ نک ردا ادا یرخف ةواص اا قلخ شا یدایزوساد

 رظن رررلپسم تعاچب هلا حفر ید رب دات "ه رج

 تبسدق دوح و مارک تاعصا هدنرفد) وا تاعتلا زادنا

 ندنرلص و هلردا لالدنسا یایفاع تدوع كاب رادولا

 یراکد رس وک ف ارعا ندزاءهن رز واشالت نالوا لصاح

 یداعس هدر هلا اطعا ینا (ةولصلا اوما) هلتهج

 ۰ راید ردبا

 ۱ هدود) اق ی ر زا هد رام فرصذ لر وک ذم مو

 لوا: رلیلاع د بوتا وص حدفر ندهشیاع ترضح

 ۱ ىلع یتنعا مهللا) لاحد رازوم الرام و مض و هو مج
 ۱ ا ندفدروب (تولا تارکتم

 هةفالشاب هغع رغا هدنرز وا یرارد كنهشداع تروح

 || وجاب ا ٠ نالوا وز یافل د

 ا و لئاف ماجا تنکح مالک ( لعالا قیفرا لب )
 ۱ دن راهدافتسا تجر هداس و ندهشیام یواز یربیلاع

 ۱ .ضدالا قلاخ ینیرلحوتفرب حور بقاعتم ینیرللوا لقا

 ۱ ۰ ریدروب ےل ہت هناوعا وب



 ۲۳2۷ E بانک یصکیا

 هد کیک هقیانعم و تربسع کتی ۰ رلدنا ناکسا
 یکن رره ردبا كىرش یز هن راشی عت هدتف و ر ی رو دنا و

 ا هراصتا ء راندلیا J هن رز وا یار بش دو

 لوبف یهنتسح لاعا ندن رس ل رانا تاذ قحلوا

 لوحد هز وام و وع 5 هلا اف ند رل ہم و

 ق6 هرخ الاب ارم مهم و فور و مس ی 1 ردیللتا

 تاق رلم غ هدص وح هردض وح ندع وم زا

 .راردلعا ظفح ندشیالام ییرلناسل رانالوا هدنسوزرا

 هذ رغت كتم تبصعم و E ۰ سا شعم یا

 دسدا رار ونو هدلاح نسح و تعاط قاخ یر

 یکعو فول ام هلهراکه و تلاد ع هدرارادم۸> و صا

 هراروا وا فوصوع هلااظء و ردع هدرلنا هدنلاح

 ماع: یک یفیدلوا ولریسخ هدزکفح ءلزس متاح ےب
 ۰ رد ول رح جد

 ) یهشا (

 تدوع هنداعس "هر> هرکص ندا یهبطح وش

 کتک هش رش رد یدادتشا كن رسم ۰ ریدروب

 ید نوا نکد هن رالاقتا هلقمرا و ه هحرد قح هلوا عنام ۱

 رکب وا هلی رایهاندتلاتر ما هدهضورشم تاولص تفو
 یدلیا تماما هان نمدنفا قددمعلا ۱



  eریمل تا ۱

 یسهبطخ وص كرمدنفا هاندتلاسر

 3 یر 2 لارا شم مدنا ٠نا سشهم يا

 ۱ قما یسرب ۳ لناببنا شم 1 زک-سروبلل و هرز وا

 ۱ مب ۰ م هلاق هد زکال زم هدن هک یدلاق قاب هدنسارا

 | هراسمدا ۰ ردهدایز ندهلج قاتصسا هلا ب ر یال

 هدتاعرو تمرح هنرجاهم هرکص ندن هک مردا تیصو

 راصنا هکمردا تیصو هدهنرحاهم «رلنوسعا روصق

 ۰. رات وسلبا ترشاعم و یناکدنز نسح هلا

 | تردفو اضق روما نایرج ۰ راسنا و ن رجاهم یا
 ۱ ندنهدد) وا ط ونم هن رل هل زا تدشم لراکدرورب ترے

 ا را هما رب مهدی تروا نالوا لو
 یس هلک كنس رب ج ندنتاق ول یراترطح لج وزع قح

 دبلع 4 یہلا رق «نمروب لبا ییاضف روما نوا

 ۱ ° الدا همش هدنغح هل وا رومعم نو يک نوو او

 نال واهدنعز لوح هلا هعدخ و هلیح ین هیملا تاردعم و

 ۱ ۰ رد,للیت ییغح هل وا عودح و لودح تعفاع مدآ

 ۳  نیسح اعاد هدنرلهح راصنا ۰ نرحامم شعم یا

 ٠ رنا «زکتسیلمال را ندهلماحم هدصوصخ ره و هلما-هم

 1 ر بوروتک هنزرایدیزسو ناسحا هد زکی رلفح
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 . یدال شاب هغمالغا تویمهلوا ردتقم هطیص ینسودنک

 نابرق اک نمدالوا و نمراسفن هللا لوسر اب » ایک ابو
 . یدلیوس « نوسل وا

 مالتسلا و ةولصلا هیلع ریس ترضح هرکصادن و

 قجا سوق رکب وا زکلاب ندراوپ یهدشیش دحج
 هلت رو اطعا ما هن عایق ل راونف راس توردقار

 لضفاندرکب وا هدمدنع هک ندو ۰ ریدابق یراویق
 رکب وا میلخ مدیا هسنیا ذاا لیلخ رک | ۰مهلب یدک

 ه رکص ندفدروب 6 ردعادرف ند مب وا نکل ۰ یدا

 ۰ ریدادا تد وع 4 داوس رڪ

 ی رلص ص نمدنفا لس و هلع ییاعت هللا یلص مرک !لوسر

aهلا بلح ۵َ رات داعس رقه ینا رھ ط٥ حاوزا هدو دژ وب  

 تعفاوم یبه ۰ یدلبا ساقلا یی- ساق هد هخداع "هر

 ۰ یدرسوک

 كما رک باصصا هدقدل و تدش هدابز اهدیرلکل هتسخ

 كسابع نت لضتف و یعنرلا ىلع بودیشیا یتی رفدالعا

 دج هقح تانح هتم نع هف ریش دی“ ګو هن راز وما

 تارو ی هش رش هبطح ررحهدسا یدهج ,SEE ندان و

 هراید روب



e Nالا  

 1 هنشدا م ۵ سا س 0 یجع ر هب فک ر ا ۰ رد,لع |

 يادا نونا هجا ند تروا هدوا ۰ مهقرا

EDT)اھا یمح ملام هتشدا م4 دا شلا ییلام نلپ  

 را و قح هد کوک ہم لا نب هدعاب ےب 8 نوعشا

 یاغیتساندنن «ردندنا لالح کی دوخاب نالآیةح هدا

 هدلاح مغیدل وا سفنلا بط هعر هک ردیل وا قوةح

 ۰ ء هل وا یالم

 هدن راه درود د وعص ه ریمه ۵ کنج ندادا یرهظ

 اح رد هلکعا ادا قح هلا مهزد حج وا ی سدر ندراښهح

 هرکسصن دن و ۰ ریدروب ادا

 و ا 7 ا راو وع دو ك سال ااا

 ۱ ردن وها ندرتحاصف ت رحا , یحاصف سد ارز

 رافغتس الاب نوا دحا ه دود ۰ ید روم

 ۰ یدلدا راشخا ی

 ۲  .هنع هللا یطر قددصلا رکد یا تربضح هدفدر و

 رح“ مالکووش هل مدنفا تایصلا لطفا هلع تانا رگ



 و نیک کیا ۱

 ماس و هیلع یاعت هللا لص ینلا لافتا

 قطصلادج تانکم تفلخ ت« ا اک عج ح ور

 ىر مدح نمدنفا تایحصلا او تاولصلا لّصفا هيلع

 وا هد رحاوا یرفعص ره كن ه رجه نس یحرب نوا

 تجر لاح نفد هداروا كل ردیک هنناتس زف عیه هلا هرم و

 تجر بلط و رافغتسا نوحما مارک باصعا نالوا

 .یدشفا وا نان هدنسادنا تالصف و یکیدلیا راکدرورپ

 ضراع یس عا شاب ر یلتدُش نک ردا تدوع ندعیش

 ھنر دا كنابنع هللای ص ر هشداع و قرەلوا

 ود ( هاسآرا و) هدهشداع ترضح هدفدروب تع نع

 هللا وانا لب ) هلکءروک یتفیدل وا ه رطضم ندنسیرغا شاب

 ۰ ریدروی ( هاسآرا و
 سابع ن لضف و بلاط یا ن یلع قو یک کا

 هناح هدلاح یعیدل وا هدنفرط رب یسیرب ره كن رلتمضح

 دوعص هرم و تع نع هق رمش روخت۶ توعح ند ه-مدام

 نال وادېش هدنسارع دحا و ندا و دج هقح تانج هلا

 ندیلط یهملا تجر و ترفغم نوعا یمارک باصعا

 هرکص

 بلط هبا راو نح كفره هدن ۰ سانلا اما
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 یغحهنل والیصفت یتاعوف و رق هد ی را هيلع تفالخ

 هل.« وعش دل ولان دلاخ ترمضح هلیسم هرخالاب هلهح و

 هلکعا لوبف السا تودلوا تسدرد حاح و لتو

 ۰ یدلیا ماود هدّمالسا ردو هنناف و

 كالو دعا یب موفر - دلیوخ نت ةلط

 رد لداعم هولنا كي ترعلا نيب ةصعاحمو یبشر

 ۱ اار تاس یا ولاا
 : ارد ی دک وص

 .e یهانبتلاسر روح رارب هلدفو * لدا ید

 هدنندوع «یدیشعا تعحر هم هرکصندکد تا لوک ییالسا

 ۰ یدلنا اهدا توس رخ و و داری وا

 هدو د) یر "ییاععوعس*یماعدا و دادنرا تیغک

 نام هلاتف هلموف رم هنع هلا یصر روزا ن رار

 ةولصلا هلع نلسرلا دیس بقاعتم یو و شلروب

 « ردشعا لاقتا هنر داخ یار ناک نمدنفا مالسلا و

 تسک یمهنتفو داف هرکص ندنهانیتلاسر تافو

 ۳ هدکل رب هل ہہو ید یرازفلا نصحت ن هنیبع و دادتشا

 1 هدنص وصح ثحص*یتیفیک ۰ یدلیا دادن را عابت الا هر هحاط

 ۰ یلاعت هللا نا ردعح ا وآ لیصف



 ۲. ا یعکیا

 «لال هسا یدردنفود هنزعا كفحوح یکناه ىلا

 هسذآ یدتا س N رو ۵-هسدآ یدردنو ود هنزوک

 ۰ ید) وا قالوج
 هدک دنا د نوڪ ایہ وا مک هی قرف كسير

 .یدل وا توف هدنا یکیدتک هنسهلاخ نداروا فرح

 « مربی هدنب» هدک دنشیا یتکیدلیا تودیاوعد لر رزیس

 گ و کی > لنا Ce یع وف و ۰ یدانا هب هط ر وا رەد

ES۰ یدتا دا ا جد ربع «تحاح نوم ود »  

 رلء دا قالحالا د ساق قوح ك 4ہر | ه دنا نم وو

 هلی و بالر ود را ر قره ال وط همش ات یه هل وا

 ۱ ٠ دليا تا رک هلا برح نالعا هنملع

 ناصما هلکنس لک » هدکدلبا تاقالم هلا ےس

 هادیم زیدلوا قحا هکل رب زعر یکناه هدلهلوا

 هد هسا ریدالشاب هناصما هناعصخارتا لرد «نودعح

 -را رب رب وین اق هدکل ریه هدیسدکیا ندن رلقدش و وا ه رک

 یره» كنهرو مو .رلبدریدشلرارف یکعا حاودزا هل
 طاقسا ییرازامن اش و حابص ندنرلتما هرزوا قلوا

VNكن رات مصح نمدنفا هنع هللا یر قددصاا رکي وا یهو ھا  ش سی  

 طبس ایر



 EE ندفدیاب هلت وا هدیسودنک رەد « رو

 بو روق وص هسا راد د رالاص هو یکداه یاغوق

 ۰ ىدلاق هل ه رو ر هدنڪګا

 روا یرزوک كل ترمضخ هدر ورش

 اهلا یییراب ك راف رش ناشف رع ناهد ربیعی ترضح

 هدیسودنک دكعسلا هلیسف یفزدل وا تاناقش هدکدلیا

 هن راز وک رص یر نوا كمر وص هزجح*

 ۰ یدلوا روک یرازوک كموفرم صح .یدروکوت
 ىلا كرهد « غجهرترا یتتوس » با ذکلا نيسم

 كن و وف لاحرد هدودر وا هن راه« كن و و لت وس را

 . ۰ یدیروق یه بولیکج یتوس
 ر را ی یخ

 » کج هدنا شدم یوو » رزیسم ِ ید وص

 هدن وص كنوق هدکدروکو ا هنورد بواک هاروا ود

 . یدعشالبلتاط هدر هلفلووا لصاح قلیجا یکرهز

 یراوص بولاتسدا هدننموا راودر موفم نا

 توا هدر هدلحم یعیدنف ود كل ولوص ّ هدکد لک و د هر

 ا
 یکید هاکر ابم ياا دال وا )ی قو نره

 كرهبد « مکج هاكر ابم ید ال وا ترا هد ه هدک دتشدا

 هوا



 ۱ "ر

 اب و

 ۹ دم

 ی یی ن ور یی

 ۹ ںاتک یهکیا

 نکل و ایفصن شیر و ضرالا فصنانل نیقیلا ریظناب

 8 . نولدعدال موق شارو

 هنس هع رک روس (رث وکلا كانیطعا انا) موو رم نیعل

 ۰ یدلیا هوفت یبا لا وفا هدمیشت

 وا رحاهف كیرا لصف رهاوطا ٌكلاَطعا انا

 © رحاق لحر

 یس هد رش هروس (ةرغ تعرادلاو) E سس نعل

 هدک دتشدا

 تایراذلا و ًادصح تادصالاف اعرز تامرازلا و

 تازالا و ارفح تارف انا و اطل تاعاطلا و اسم
 الک ! تالک الا و 1 تاغاللاف ادر تاد راتلاف ج

 ردنا لها مکعیسام و رولا لها ىلع متلسف دقل

 ۰ یدلیا دارا. تاهر ود

 هنموق دج » بوک هنا كن هلیسم تروع رب نوک رب

 ۰ یدیشعرا یراوص :بوشاط یرویفوص هذکدتا اعد

 هرو نم ۰ یدلیا لاّوس.ود « یدیاب لص رګ » ےس

 اهلا ه هغوق یتیراب زغا و هنععصم بوت سا هغوق رب »

 هدا راندرالاص هن وو یکناه یهعوف هم رکضتدک دا

 دع ودر هداکب شاھ و ىسى هدک دید « یدٌشاط ی



 .ربعلا یا ۱

  ردشءالٌشاب هکعا دایدزا

 كکر قح هل وا جا وک هب العع 2م اتدا رو سم ناعل

 صعهب كالا ےظع نارق ا وک «یدلیا هوالع جد رش

 ه ون دع“ لا وفا ماطر هلت ر وص شل هنس ه۶ رک تابا

 ۰ ردند رانا دا لاوقا هک ردشعا

 سید نم یعس) نیس ارم ر لتا ىلع هللا منادمل

 ٠ اح و قاعص

 یعسن ةع” اهن حرخا یلسبطاب كىر لعف فیکرت ملا

 ا لاا للا

 ۰ ليلقلاانر قلخ نم كالذ نا لیوط موطرخ و
 هوف یی ها تاهر مود ه دنا یراهروس دریو

 دعا

 اذاف عدفضلا توص قیقنلا نیت مك ين عدفض اب

 نیطلایف كالفسا و ءالا ىن كالعا قنقن لیف هتوص مجر

 ۰ نمنغ براشلاال و ن ردکت ءال اال

 ٠ نراشلا ال نعنع: ام نسل نیعدفص تشذ عدفض اب

 شالا كأي یتحضرالایییکما نردکت ءاملاالو نیعنمت
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 یاو دعب اما لا لور د ىلا هنا ل وشر هیس ن * و

 رک هو را فرصذ ال ناو كو٥ ره الا ق 3 دو

 ۰« نودتعد موو شد رو رد نکلو 0 ای فص)

 یوتکم نمدنفا نیلحرلاناطل-س ۰یدردن وک هیر
 هما دل وا ہللا لوسر منب » اباطخ هراموق رم هدنراةدنوق وا

 كن هیس” و رایدی د » م « هدن رافد رود« زکسیمز ردنا تداہش

 هدنرددروب « زکسیم ردنا تداہش هنغدل وا هللا لوس ر

 رو ۰ را دید 4 ردفات ر وا 1 هد وس صا . جا »

 یدک یتا هساوا را یملردل وا تنی ه ر

 کز رسد و ۰ رادروج » مدا رروا ی یزکن و هدکز کیا

 ا و دن وتکم

 شرالاناف «دعباما «یدرلا ما نم ىلع مالسلا ۰ باذکلا

 دو و ۰ نفت هیفاعلا و ۰ هدابع نم ۱ ار و هلل

 ۰ كعم توص نم و هللا لدایا « رعطا لهاتکلها

 ` نعل هدقدل وا لصاو هن هلیسم یهاننتلاسر بوتکم

 كنس ودنک ا وک توالفاص برش بوتکم وش موفرم

 قددصت نمدنوا ی دا یشدل وا كىرش هود

 LP هلا تال ر تواب و زوم اف هدن زرط شەر و ۱

۷۷ 



AEN 

  ۲رععلا تا

 ۲۳ .ررنآ رسا لا هلخ ابا دم نالوا

 ق هکع نما یجاع كس رات رطح

 یوو لن هلیسم هکر دن ورم ندنرترصح ساع نا

 دج رک | و هیس هدک دلک 4 یهانرتلاسر ت رطح روح

 تعد هنس ودنک هسدا ررب و اکب یتفالخ هرکص ندنسودنک

 صح“! هدکلرب هلا سا ن تبا «یدیشعد « مردا

 تیر یذلاالا كلارا ام ) تقو یکیداک ھه یو روضح

 *یدا راشهروم ( تیام هيو

 مالکوش ندهرب ره وا »هکر د یرلترمضح سابع نا

 هدسنل وو 3 هددلیا لا و یعیدلوا ه كشوب

 یبر رار هل رلعروب 2 بول وا كزالب یکیا ندنوتلا

 وش ندنرکدروک هدا ور ییغیدح وا هنع یرکید “هب همام

 ج ورخ باذک یکيا نالوا یرلبحاص كن هیحات یکیا

 یوبن ماجا تمکح مالک ۰یدیا راشمروپ ردراکبهدی
 یی رش رش عالطا هن ریخا لاح كن هلیسم هکردییبم کو

 ۰ « یدر و یتباوج ( ردترابع ندناب

 هدکدلیا تدوع هبدماع ندهشدم اشیا رم

 . كلردبا اعدا ین و هل رمدتفآ م ]اع رف كاد و دادن را

 .یدزاب یوتکم وش هنمدنفا هانبتلاسر
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 درز آدما[ ی

 ۲ ۵ ۵ بانک یهکیا

 یهدن رانی مالسا لها نانل و هدرلار واهدقدل واحایص

 نذوم «رلیدنوقوا ناذا هرکص ندادن هلهح و یراراعش

 هد ( باذک ةلمع ناو هلالوسر ادم نادهشا ) هدناذا

 .یدنل وا الا هتلذم اخو هنارا یعوطقم رس كن رلبذاک

 هبحاب هر راد اوا تولیغاط رئال وا شعاب ہا هم وق

 ندن ورد نرم یاب ندهاس یالیدسا و تعحر هب هیم السا

 ری لاع نالوا روبګ 4 افتحا هدو رط رر تولیکح

 ۳ تد وع هن رارب ول رب

 هبلع تاس اک دیس یک رله ت هر “هلل كم وقف رم

 نیلحایص 0 هنمدنفاتا ولصلا 2

 لنق هلتروصن هک كموقرم هلبا ج ورخ ندنرا هناختداعس

 یسادرفكنوکوا یرایوب لاعراو شهربو رخ یغیدنل وا

 ۰ ردشل وبع و9 و

 نال و هد: رح وت هماع مودم دن تاذکلا سم

 تہ ی ن وراه ی مسا ۰ یدبآ ید ریس هلک دہن ید

 زلیسم مود رف نمدنفا ۳۵ | لوسر ۰ رد هما یمهنکو

 تداعی ییهص و ییروص میبد «یدرو تقلق

 | قلخ نسحا فص و توند تروص تولوا نیک رح



ofربعلا تارم  

 هدد ندهنابز رم هلا دوسا هدنګا هدهسډا یدنا ظووډح

 توو یراک دریک ورګا 4 وداد و زور :یدیعو هتک

 هدوم و وا هدن رز وا شارف نو لو ندن و شوف دوسا

 هد ها دنا كم ردل وا هل رض ج زورف ۰ یدآ

 ندنسفگ ود .جیلق ندنفیدنل و شعب بونازواهدنجما شارف

 هل س هظح رام زاوا لصاح هرز وا بو-اطم دک

 كموقرم هتد یتیرازرد بیسنالاب یکمسک هلعاف ةیفر

 یسوع” رس بودا ضبفیثاب هلیلا یکیاو عضو هنسکو ک
 هک وا فرط هو را و هن 9-4 را یزو هک یدک وب شک و ر

 ییشاب بوسک ینو لرو نم نیعل هژصاف وداد هاکع ود

 ی وطقم رس هدکلر یکتا ۰ یدلبا ادح ندنسهدوک

 ادوما زورف «رایدقح هرشط ندکیلد یراکداک بولا

 یهیر, كراسراح ندیشیا یه وش ۰ ید غاب هلا
 | روهدنک یرعوط هب هط وا هرز وا ق. راک ۱ ییلس

 یی-عبدل وا هدکک توعیح نده _ْط وا كن هن اب زر ۰ یدا

 4انزرم یدروص ود « یدبا Aa سس وس » هلکهروک

 ۱۱۳ شراب هدکحرد « ضوص رویک یو هزکب رای »
 ۰ یدتک هب هفت یدل وا ا توایکح

RE,تر ۳۰  
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 نیکی در د وک توت ر لاععتسالا قفولسع هنمدنفا

 دل مدنفا تاولصاا لصفا هيلع تاتا رف بوتکم ود

 ید والصا و هدتف و ۳ یرلفدل وا ترطضمندکل ت

 ةىداصمدوخاب ةلبغای هل راضی رحم هلاتق كنيس لاحردو .
 تالاعیکهدنع نوجا یرالدکنت كنسهوع و یلتف لدوسا

 یا دن رک و وآ
 هن هن دم بسم دجدتم هکدنع هللا یطر ید زورف

 یسهدازع كن هنابز رم ۰ یدیشعا زا رحایتداص فرم بولک

 یا لتق لدوسا یتسابرقا راسو یناداب نیرهش بول وا
 تمرد-) وا یم وقم نیعل هل تمج یراشتنا كننادابف و

 داحا قیفر یتاذ ر هدنمان هن وداد ندسرف لاحر هرز وا

 دل زک هلا هنایزرم كلردیک هع یدل والد وساایفخ هلا

 ا ردوا تالا را اه رکھا تافالمو وراح

 « ريد روڪ ینهظم یوزرا هندوحو *هلازا و ینضغب
 طاح هلربظفاح یفارطا لرصق یغیدل وا نکاس كع وق

 ان كنهاخ ر هعشپ یهدنلاصتا لرصق ندنعرد) وا

 هرصق هنانزرم «ریدردشلرارف يکءرک ورحا نداروا

 تارا روک ذم یتف و ہیک ه وداد هلا ز وریف تود

 هدفمو وا لدو سا هلا بش ییراود یهد-ذتمج و

 هلرلسراح قارطا لرصف .ربیدریک هبهطوا یعیدل وا
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 مد قم ندزلوا نايا فارحا هدیوب جسم موقع
 غا روهظ هلو یاوعدو دادنرا هدن-الاوح نع

 ىد لوا خلاب ه هن دم هدنامز یون ضر یربخو

  یرتضح نمدنفا مس و هلع یلاعت هللا یلص مرک ال وسر

 مدقم ند زک هه ندم یروهظ رخ زونه كموقفم-

 6در داور که رج ةر ند زا داس

 ه ورکم یراک زالبوش «یدبا راو كزالب نوملا یکیا هدلوه

 یرکید وه هماع یسدرب هدیگ:دروف وا هنرارزوا بودادع

 كنا هر راضح «رایدروب «یدتک توح وا ی وط هنع

 نو هماع» هدنراکدتا لاؤس یغیدل روم ریبعت هلهجوت

 « رد راکحهدنا ح ورخ تاذک کا نالوا یرل-یحاص

 یر اک کا روک د٥ کرد رشم روب اطعا ینباوج

 . رد ولیسم یر کید ۰ ؛د وسا

 هدقد) و عویش یربخ یافو كناداب یسلا و نع

  یدرح یداسف ا تورالشاب 4 التسا ی یلاوح وا دوسآ

 هلا طرص یدالب یهدند كناداب نرهث ۰یدلیاب یک

 ناجع تان یسهحوز مادعالاب ییراقاو نس ودن :ک

 نانلوبهدنع ۰یدلا هنحاکن تح ًاربج ی هنابزرم ندسرق
 مرکا لودر نوا كنو كيسم ن هورف ند ربغیپ لاع



 e باتک یعنکیا

 شک یا و هلند وع هم رک 0 رکصندن و هماسا

 مدار ندنفرط نعا مایسهدلاو بقاعت» سرو نما .

 دماسا هاکعا غیاب یتریمآردک رخ ی رب تافو بولک

 و ند رگ دن هب ھن دم لاح رد تاصا نابعا و

 هنع ىلاعت هللا یضر قیدصلا رکب یا ترضح قوس

 . یدلیا رخأت ردق ه هحندا ررقت یرلتفالخ ك مدنفا

 یرلناف و تیفیک كنیراتمطح نمدنفا مرکا لوسر

 ه.ش دص رو راس یسارغ كنهماسا و هدنص وص ثح*

 . ىلاعت هللا اش نا ردقج هنلوا ناب و لیصفت هدالصف

 توب 7 یاوعد هچمدقم ندو وب تاف و

 ندد ص ندا

 ی راک لەن خ 8 ۳ ترصح بت یذع د وسا"

 ماو هل ود یاوعد هلدادنرا كنرمذع دوسا هدنسانا

 نانل و هدنسیلا وح نع سذع ۰یدابادور و یربخ یکیدلیا

 ی كددان كلام ندیز ندنساسّور یوطب مح دم ین

 کوہ كن هلسق نانلوا تدسناکا یمثع دوا بول وا

 ره ۰ یدایتد صدر ی ورعم هلا تفک ن هلمع و

 ندنعب لس لوا: نس ما دام یعز ک بوتروا ییزو تفو

 ۰« ردشم ر و ترش هل بمل راماوذ



 لا و ۱ 2 0

 كندماسا امدقم ۰ردبا قلعت همکیدلیا نییعت مپ زکشیدبا
 تقومکیدلیا نیبعت ریما هرکسع ندیک هنسازغ مور یتساباب

 كنالوا قيال هنراما یماباب ۰ زکیدا شا نعط هداکا
 لیکو س اک: ندمان هرر و تقابل قح بانج هدهنلغ وا

 هءاسا ارز . رردیلعا اعد هللا ربخ هنس ودنک رانالوا

 ۰ < ردد ودعء ندزکر اولربخ كزمس

 ندربنم هرکصندقد روب تارة ی هغ رش ةبطخ وبشا

 رهش یتئارف مو كن ه,ط> . ریدتک هن داعس هرج بوتا

 ۰ یدا ینوک تبس یجب وا ثال والا عبر

 كقک هرکسع یهدفرج ندهاع كحهدیک هلا هماسا

 هناحدامس نوجا عاد و هل زمدنفا مرک | لور هرزوا

 تاولصلا لّصفا هءلع تان اکے سج حور ۰رلیداک هیوب

 ۰ یدالشاب هغلوا دتشم یراض ص كن راتر طح نمدنفا

 ندنشدل وا دتشم هداز اهد یرلکل هتسخ هرکصتدنا

 هددسدا یدلک هیون روضح ندنوامش رکج هناا

 ماکت ندضم تدش ءیدا هدلاحر نیغیاب ترت ح لوا

 ىر لام تاذ رک ۱ یتشاب هماسا ۰رایدمروب

 ید رات داعس د ربع ترضح ۰ یدلیا لربعت یمدنفا

 هک یدلبا عض و هن رز وا كن هماساتوردلاقیرغوط هام”

 ۰ یدار و رلیشالک ا یرلفدل وا هدقمر وب اعد هدنفح هماسا

 ۱۰۰ را ا رل
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 ترصح یورک هک زابج یا یو تم

 ۰ یدسوک زون فارعا هدنرلتلاع جانم لربمغیچ

 دعع فدرش یاول 7 هل رلت داعس د یی و 7

 نم لتاقف هللا لیبس ف هللا عسب زغا ) ه هماسا بوروپ

 مان 1۲| فرج و حورخت هرکص ندقدرویب ( هللاب رفک
 لراصنا و نیرجامم «ریدروس ذاحا رکسعم یعضوم

 ؛قیدصلارکبوا هکر د رشعالوبق ین و هدارغ وش یس هج

 ی ةدببع وا “دز ن دیعس E يآ ن دعس “رغ

 ندرلندا لوبف جد یتارضح ناهعنلا ن ةداتف ؛حارطا

 ؛ رج دو
 لصت هماسا هنرارزوا راصنا و نیرجامم» هقناط رب

 لضفا هيلع تانا رف ییرلکدلیوس « رولب هلوا زیما

 و تونلیصع ندزوس و ه دن رک دتشدا نمدنفا تال

 هدنرارزوا بو الغاب هغ رش (r هباصع ر هن راتداع س

 دج هقح بانج و دوعص هربثم هدلاح یغنیدل وا هفطق رب

 رو او ودا ر یاو

 هرکصندقدنل وانییعت ريما هركسع هماسا ۰ ساتلا اما
 نعط هلو رس ۰ اب 0 کشی دن) و هدهوفت ضوهب

 . ردعضوم رب هدافاسم حرف رب هیهنیدم فرج [۲] ۱
 . رد یش نالیراص هشاب هاصع [۳]"



= 
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 ۳ ۱ ردق هن رللافتتا ۰ 1 ندنو ۰ ریدروم «مدلیا زاتخا

 1 ۰ ردراشمروب ماود هراغغتسا

 زارا یا یجرکب لرم رمش تب قماتسا هير

 هتتسللاوح ٩۱[ یبا هدفا تای رک یورک یتا

 وش هلترشابم هنری هرس رب هرزوا قهروب قوس
 هزع هللا ی مر هثراح نا دز نا دماسا قتراما كن ه رسم

 )ور هد هب رس روت دن دم . راددروب هرح و ھن رلت م صح

 كن رات رطح ندنفا اسو هلع یلاعت هللا یلص مرک | لوسر

 یضر قیدصلا ركبوا نوحما مور هوزغو یک وص لا

 یرلفدروی ریهجن و بیترت ادا لا كن رلترمضح هنع هللا
 دز یرادحام دلا و ا یبا  ردن وامش یودرا

 یلتقم هدنسهشاس هوزغ مور ا رطح هنزاح ن

 ۱ ییهعاسا یسادرف روک ذم مو رهن ترضخ « یدبا

 هرلتا یرلاروا ۰ تیک هنلتقم كابا هماسا اب » هللا بلج

 | هانالها ۰ مدتا نییعت ریما ٥ دی یر

 هدود) وا لصاح تیرفظء و قارحا یدراراد هلا از

 ردق یو رار هلک نم ۰ تیا تدوع بویفکا قوج
 یراویف هد رط كج هدیک ۰ نسیلمردنلوو یربهغوف وص

 «رلیدر و یتیرما « لآ هکوشراق یراهعیلط و یراراکی و

 ۲۰۰۱ صور تها ال ةو لف تا ج



 NN باتک یعکیا

 لصف یجنچ وا نوا

 یباقو هرج هنس یح رب نوا

 دوشا * هءاسا هةدرس و ىنلا راغغتسا و محن دف و مودو

 گن هحاط و حاص«وكاذکلا ةلیسم و ىلتقو روهظ كايسذع
 .ترضح «قیدصلا ركب ىنا ةع «یوت لاقتا«یراروهظ |

 یو هک زر و بانو یو رم ۱

 هات 4 هل رس و ىلا رافغتسا و منش دف و مودو

 ك _:ه رحم هب رڪ فیس یج ر نوا  عحدفو مودو

 ترضح روضح یثک ز روکا ندنس هلبق حت هدنم هدنفصت |

 .دنن رات رم طح لبج ن داعم روک ذمدف و ۰ رارداک هب یربمتیچ

 ىدا را مالسا لوف ب شک
 هروک ذم هنس نمدنفا مرک ۱ لوعر ىنلا رافغتسا

 ,ناتسربف بولا ریارب ییهبمومویا یرلمالغ هدنرفص رهش

 نالوا تجر رت ناک دونغ هداروا هل: نع هعيش 1

 هی ومایاای» هدکص ندکدلبا رافغتسا و اعدنوعا ندحوم " :

 یناجر یاقل ن ۰ یدلروی فیلکت ترخا هلا اید کب "



  TERنیما ا 2

 یچد رن چ وا شقلا و ج هل رلت دام س دب یبددع ج وا

 ف هه ارا دروب دازآ هقر
 ۰ ردشعا رګ

 تلک ۱ موبلا) - هرزوا ینیدنلوارکذ -هدج یاتثا
 ادا متاذا - هدفدل وا لزا یمهعرک یا ( کند مکل

 ندنشیدنل والالدتسا یرقتكن وب لاقت - ها ولدم هصمن

 .یدالغابهفمالغا نمدنفا هنعّلا یضر قیدنعلا ركبوا
 هب هن دم رکا ماغادعب نمدنفا هللا عم لر رم ناطلس

 رايدر وب تدوع

 دی (عادولا ةج) هلغلوا ىراج وص فيرش مح و
 ید وا

۱ EE 



 کپ ی ا ہہ ۱ و STL ی ی را .SD AF ی

 راه هما و
 .ریدرویپ (دهشا ممللا) هعفد چوا

 هدعد و یرهظ ةولص «یدنوف وا ناذا بقاسعتم یو

 ران ناو یدلق یو یکی هاو
 هاوصق قا هرکص . رايد زام هلفات هدنسارا ق
 اطعا هبهرصص نن راق كناوصف هدنرال وص و هفف وم و

 مکل تلکا موبلا) نکرروط هداروا هلا لابقتسا ههلبقو

 هع رک ةیاو «یدلوا لزا یسهعرک یا (هرخایلا مکید

 ۰یدکوچ هرب بویمهدیا لمحت یوصق نکرولوالزان
 تکو هد ۰ رلیدلاق هدار وا ردو هر هاب شوک

 اردک هل وت زار هدنسد ر ره كعاط نالک .تسارو قا

 ناذا یکیا ییزام اشعو برعمو ۰ رلب دعحب 4 هل د نع 1

 جس هدنسارا تقو یکیاوش ءرایدرو يادا هلتماقا یکیاو

 ردق هب هدبا روهظ رح هرکصتدنو ۰یدنا رارویمروپ

 ادا یه ةولص هدنروهظ رجق بو و وا یرز واناب

 ۰ رایدروب تعزع همارح رعشم هلا بوک ر هاوصقو

 نددیحوت و لیل متو رییکت هلمجوت هبهلیف هدمارح رعشم ۱

 ها صف هعدع« ند زگ وط نسل 3 ۰ رب دلیا امد و رک 3

 جد مج كانم راس هلباارجا یتارجو تع نع كره

 ا كن را هود نابرف ۰یدلروب تع نع هر اش الادعب



 هطخ

 ره ندررس یک یتمرح ڭنەداد وش كىو ك وکو)

  4 eردما رح هن رز وا 2 د یاق و هام ۰ 5

 مرلسالادعب تاس نالوا شمع هدنلهاع مایا هکزکل وا ۲

 فاسم هل منم و هرئا قابا ادب الا ندنهرلناق ۰ ردواعم

 ۰ یدیسشمردل وا ینا یسهلبق لیذه نکرونلوا عاضرا

 مالس الادعب هد راز :الوا ش کا هدافتسا ندابر هداه اح نامز

 زمرا رز «زکیدا اقناههللا هدنرلفح ناو ۰ ردفاعم

 ندزکشارف هک ردمزال هدهباتسن ۰رارد- اما هدزکیرادب

 « زکنک ود یتیراودنک نزرسکعحما هسدار راحاق ۰ را هیجاق

 ازم یراهوسک و یراقزر هد هفورعم تروص كرانا
 هل رههزس ندهند لئاسمو ماک حا ن «ردهدزکیرزوا

 یرلیش نالوامزال هرس ۰ مدتا میل , ليما هسامزال

 كلا ۰ مکج هدا تد و۶ هرکص ندکدنالرت هدزکبحا

 ۱ خلود نداد مب هدژاح زککیدتا ماصتعا دناتک

 1 ) او كدا هی زکجەد هدک بس . کک رر” ۵ سده

 یش ره هز سس هک ز ردا تدامش ر» مارک باعا

 | هابسرېګښ ترضح هدنرلکدید«لدرویادا ییشرهو خیل د



 ۲:۳ ۱ 2 باتکی نکا

 قولاق یب «یدا رروهووک یر تم نفار و
 دعفد جوا بولا ریبکت هلا دیحوت ینیرتمضح یلامت

 ىلع وهو دج ا هلو تاللاهل هلكیرمشال هدح و ها الاهلا ل)

 سصنو «هدععو زحما ۰ هدح و ها الا هلال ۰ ردق “یش

 ۰ رلب دلی ا امد هرکصتدقد رو (هدنجبازحالا مزه و ۰هدبع

 ید یامدو درگ و دیه هداروا بونا ههو ص هدعب

 ۰ «رایدرود رارکت هعفد

 ه نه دذقا مع ف هد هکم هلن د وع ندنع ىلع ترصح

 ۰ ردشمریتکربارب یراهود نابرق ددعزویو شمش

 حاج تیعجو رپ ت چه یا هور مو

 هان اک ار نفدنفا مرک | لوسر «رلیدتا هجوت هبانم

 ینیرا زامن رج ؛اشع ؛برغم "یدنکیا ؛رهظ بورویب تعنع

 نوک هک ندر ۱ رر واو تا

 ههر ریدروبیما یتسلروف رداچر نداف ۰ یدعوط
 دارا رک هرم ید رک براک را
 هلع نع 4 یداو نطب و توکر هاوصف هدعب و فو

 ی هغ رش هبطخح ررح هدرا یم هجر رزم نالوا عت ا

 .رایدوفوا



  ENESا :

 ندزغارب عابنالاب هنمدنفا نینوک ناطلس كمارک باصصا ٠

 مط یدیحوت و ليل ہم هنن راهبات ود (كبل مال كبل) ٠

 هربغاط یهدراوج ادص هداز ندکیزو نالوا حق هلا

 هل وا تیاهم زادنا سکع یضغوط هناعسا ندرلغاط و

 یتمظعو ناش كمالساند هد (هلااشام) الاب ملام ناکس

 یدبا رو رلشعلا ۰

 ۵ دن مای | ادک نمدنفا تاولصلا ما هيلع تاک

 ۰ رلید) وا لخاد هب هکم ندابلع

 مرک | لوس ر» هکر بد دنع هللا یطر راح ترضح

 هدن رال وص و فک دو ۰ مدتک هه رم تاب رار هل رت سع>

 - روب یثم هعفد تردو ۱ هل وره دعفد حج وا و مالتسا

 هداروا بورو ذاا الصم یعاربا ماقم هرکص ندقد

 (نورفاکلا اماب لق)هدنعکررب ندنراقدلق زامن تعک ریکیا

 ف هزوس حالا وهلف) هدتمکر یهکیا و
 ۰« ید وف وا

 عوجرهنک ر هرکص ندنو» هکر بد د راح ترضح هی

 ۰ یدقح ندوبف ا هبافص بورود مالتا هلا

 ةيا (هرخا ىلا ةورملاو افصلا نآ ) هدکدلیا برقت هبافص

 هک رایدروب دوعص هنیرزوا كنافص بویقوا یم هع

 .ردشيرو عور هدنسارا قعثوقهلکء رو یداع هوره [۱ ]

۷ 



 0 ی

 .ردراشملوا لصاو هب همرکم کم هدنق ریه و 3 و3

 تفافر هزمدنفا هانیتلاسر نوا هدو ر 4س وش

 نیح *یدا هدایز ندکب زوب مارک باصعا نالوا شعا

 كنارضح نهنع هللا یر تارهاط جا وزا هدتع نع

 ربتم الع هرلد ود ین 9 و شا ر ۳ هو هلو

 شل وا 3 و

 تعج وا نمدنفا مالسلا و یوم 0

 هدا رواهدن راقدل وا لصاو هعقوم مان هغیلطا وذ هلا هعطع

 ۰ رایدریک همارحا

 صدف زلف زا تکو عفو ی ی
 مقوم - هدنرلوص و هل مان ءادب هلا بوک ر هباوصق دنا

 - ندنغیدل وا یرصیدم ك-حهروک یقرطره روک ذم

 هل رهام و _یطع تعج د وح وه هدن ران واهه توافر

 وا نالوا یواح یکلهبلغ هدابز ندکسزو نوکوا

 هراظن کت ا رد نار واح وم تهدع ترم ه.جان تعج 1 ۱

 مدنفا اینا دیس + یدیاهدکعا ضم تدع دو و تمظع و

 فل ةمعنلا و دانا كبلتال كىرشال كيبل مهلا كببل) ا

 ییسمهالشاب هب هدبلت رەد (كىبل ئال كىرش ال لا و 2 1 1

 هدایز ندکی زو ندالیکشت ییهوسج تیعچ وا بقاعتم ر

۱۹ 



eنت  

 نمدنقا مرکا لوسر ۰ یدلیا لاوس ندتماو ندناسحا

 لوس D هرکصتدک در و تاوج هب هلا ادعام ندتمایف

 ندا تاد وا ۰ ریدر ون 4 ردلکد ۳ یا

 باعصا ربمغیپ ترمضح یییرلغا بلط بقاعتم ناچ
 - ربدم هل و هدن رد دا را توعح ۰ یدروب صا همارک

 نا لیربح تاذ زککیدروک » نمدنفا هانیثلاسر

 ۲ ید و و رح یا 4 یدلک نوا میلعت یزد ۵ صم

 ند زور هده ر وک م ا زورف مودو

 ۰ یدلبا لود الا هدب وب روصح تواک ه هن دم

 و لتاق كنيسنع دوسا ندا تون یاوعد ابذک هرکص

 ۰ ردعح هنل وا نام هدنص وه تعح* یک هکر دناذ

 ۰ رولند

 هب ره SA یھت وا رو دام رب ج ترصح

 / نیرصعلا یب یو تدس ی ےب رک SNE هدعم) اید

 1 كەس اید 7 وا «ریدروب تکرح ندهروم» هن دم

 ۱ را زاب ي درد كن ەیخ اید ۰یدیا یو سیخ ی



 E تاک کیا

 یس هع رک ۳ (تولا کدعحا سصح اذا مکن هدا ِ

 « یدل وا لزا |

 میهاربا یربب ضریح لی ےھاربا تافو

 هدنل والاعیر هروک ذمٌهنس هدلاح یغیدلوا قلیا زکسنوا "

 ۰. یدنل وا نفد هدعیش ردنا تاقو

 یکیدشا تافو كنينلا ن ها ربا 13 و 2 هه و

 توفا زا فوسک وش » قلخ ندنغیدلتوط شوک نوک

 عوعس نمدنفا مرک لوسر یراکدبد » ردنوګا یتوء

 هلفلوا تیاررب ندهبملا تایا رقوسعث»هدقدل وا یریلام

 « رازللاوط نوجا یایح و یتوم كندسک رب 3

 ۰ ردرلشمروب ۱

 ضاب یعهسبلا هدهروک ذم هنس - لیربج عولط

 تاذ ر ؛رلد یزو "فیطل یسهحنار "هایس یراچاص و

 ر هلو ردق هتفولوا هدهندم بونروک هد وب ساګ

 قید وا هدءتءالع رفس وا و یغبدل وا شما لر وک كتاذ

 تاذ وا ۰ریدءهلب یتفیدلوا ےک مارک باعصا هلتهج
 لوسر اب كيلع مالسلا) بوراو نقاب هنمدنفا هانيتلاسر |

 ( مالسلا كيلع و ) نمدنفا هلا لوسر هدک دید ( هل 1

 دانسا هنرازپد ربع ترضح یتیرازید .رایدروپ
 ندمالسا ندناعا هرکصندکدتا عضو هنب اذن یتیرللا و |



 ی

 ا ۳

 هراس شادورا یدرامرو هنسهرو توروتوک یسایشا

 هدلح ر ینددغل و كنك ندمالسا لهاو شعا تیص و

 یایعا ی شادو زاب هر ندنافو ؛ یا سلوا توف

 شقن هلا نونلاردق لاقثم زو جوا ندا ورد هروک ذم

 ه هن دم و سالتخا بورانح هساک شوک رب شف وا نیزت و

 ۰ رلی دشت ااطعا هنس هر و لالید یر اش یاسا هد رلتد وع

 هدن راقد وهوا بوج| ی همان يص و ەد: | ايشا هارو

 شا ندم وو رم ندن رلفدرلک | یفددل وا دوعفم كند ساک

 "یلاع روضح هلکعا راکنا هدسدکیا هدلاح یرلقدل وا

 ترضعح ریدلنا تیاکش ضعو تعجارم ه یهانددلاسر

 نیع هرلموف صو هد وعصه رنه رکصهدن زام یدنکیا ی

 ۱ هرکص زارب ندد هسا نیع رلموف رم «یدروب فیلکت

 | نر ندنکیدتا روهظهدنرلا كن رم ند ایل هکم ھه اک
 || یتیراکدتا انشا ندیدع هلبایرادممت لاوسلایدلیراقدلا

 | هادیم یرلتایخ هدناص و صا كرام وقر ۰ رایداد وس

 صاعلا نو رع ن هللادبع ندنسهئرو ثالید هدودعح

 | ییاوش (زفیع) زمدامش مر هللاو» هعاد و ییان بلطمو

 قاقصسا هلرهد « ردقحا هلوبف هدایز ندن رتدامش كاخ
  اوتما نذلا اماای) بقاعتم یییرلکدلیا مایق هنساوعد



 0 باتک ا (

 «ےھا را تافو'یرادلا مغول دب "هصق نا داب ت وه

 ز و ريف مودقء لب ربج عولط" سمش 19 نیس ورج

 تعدم یرک د هدنصوصخ تص - نادا توم

 د ابد دھار فاش فرط هاو ندا
 تاکو هدهروک ن ج نادا نالوا یار ف

 ما وا تم وکح نع دنا تب الا ناطلس ندنکیدلیا

 یرهشییع وا كملاراشم یافوتم هنعم* رب قیرفتلاب ۵ هددعتع

 یرعشالا یمومواو یتادملا رهش ن مام هبهریاسماسقا و

 یتارضحمزح نورعو هبنع نیلعیوصاعلا ندلاحو
 هشاکعو هوم رطح یدیبل ندایز بوروب نیبعت لاع
 ۰ ریرووب ا هنتموکح یلژابف كساکم یرون

 ن ورع ندنرجاهم - یرادلا مغو لید هصق
 ےگ هدهروک ذم هنس 4 رام یا نلید یمهلوک كص ۱

 تفافرهلا ینارصت یکیا هدنرلمان ادنیدع و یرادلا

 ىد اتکا رح نده ده ا وتم هماش ن وعا ت راح

 یغیدل واتوم ضر یک YEE تو وک هد ون ل 3

 :زشادفرا :یهمانتصروومو رر ماتور ننک
 هرکصندکدتاعض وهنجما كنسايشا نزمسقلوا یربخ



 .. ریعلا تار ۱ ۳۳۹

 رگ ترطح نوح یهکیا «یدلیا دازا لد زاد

 قح بانج » هدفدروب « یکدنوشود عالکلا اذ اب »

 دازایسیه «یدروب رامتخا ینالوا ول ريخ هرلنا و کی

 رد وس 6 مدت

 هکر درا ومهانکلوی رب مب نینمؤملاریمااب » عالکلا وذ

 نوک رب ۰ مرویمهدبا ديما ییفجهروب ترففم قح بانج
 . وط وا هلروص ر یکحهیمهروک كنه هدلح كسک و رپ

 ه سیا هدنادنم يهدنک وا رصف عید نل وب ۰ مدیا رون

 بونالبوط كل هبلغردف كيزو ندرلندا ذاا دوبعم یب

 مکیدتا ضرع هرانا یدنک ۰ رایدا رظن هکمروکییب

 هدکدید « رتیدتا هد اک بولاق هر یبیه هدنا

 | رافغ ندهنانا ها عالقا و هوت هلا صالخا رع ترضح
 ۰« ریدروم ردوجم ینارفعو تجر كونذلا

 اھا نارص هدهروک دع دنس - هدببع یا تعب

 ندرعټ ترضح هرزوا كعا نیم نارفو ند ےلعت

  قیما كتما و» نمدنفا لاعدیس «ریدتما تاذ نیمارب

  یمعاللا یر حار انةدىبعوا بوروب «ردهدربع وا

 ۲ یدردن وک هنا رحم



 ۳۳۰۵ باتک یعکیا

 رار هلیاععا د نمدنفا ىلع ترضح ۰ رایدلیا ت

 ۰ ید تد وع نک 1

 هللادیعن ربرج هدهروک ذم نس هل - ریرج ثوب

 عالکلاوذ ۰یدلردنوکهعالکلاوذ ندنع یاسؤر یصلا

 نلعوا تم ن ناسح ن تام نا تی ی 6
 كحابصلا ن ةهرا نانلو یسهجوز هلیسودنک ءیدا

 لصا كعالکلاوذ «لیدلیا لو عالما هع مص یز

 ۱ ۰ رد مهر" ی

 ندنشاوط كولم نع عالکلاوذ » هکرد یععصا

 اعدا هل تبور یتح و شوم كب یثیا بولوا

 هرس هطساو ررح ے نمدنفا هانیتلا سر ۰ یدیشعا

 لاع - هرکص ندوتکم یتیدلوا شمزاب هعالکلا وذ

 هدنسانایتفرلخ رع ترصضح هریدروب لاقتا هسدق

 بواک 4یهانیتفالخ روضح رار هلبا هلوک كن زکس

 اس ترد رور رکا لوف یا
 عالکلاذای د نمدنفا رع ترضح .یدلیا دازا ییرف |
 ینلئرکیدو هدارو لث رب كنناما رهلوک راس یهدکناب 8

 هدرا هرز وا قلا دوست هدماش یرخآ تلثو دن
 « عهنوشود رب هله » عالکلا وذ ۰رایدروب « تیا دازا 1
 یسیه هلرهلوک هرکصتدکدتک هنلزنن تورو یباوج ۱



 ربعلا تام ۲۳ ء

 ۰ رب د) روم تعد د اروا هدنه رمش ناصمر هر و دف

 ترضح هلی رلتداعس دن ریپ ترمطح هدنرلتم نع نیج

 للا لوسر ا D ىلع تر صح ب وراص یس هماع كلع

 نمدنفا مرک | لوسر هدک داد وس q سلا تب دح هکو ملاح

 رکا لعاب » هرکصتدقدروس ( هباق دهاو هلاسل تد

 « همر و ر هن راوعد هک راک د هل.مام ییسهدافا

 ۲. اب دوس

 ۱ هلا واتا زوبح وا هنگ روزا یر ىلع ترصح

 | ماف هتفلاحم و شقغاط هفارطا یتیاععا هدکدنک بوة

 ۱ تروج ۵ دود  ردشعا مانتعا یی رالام هلا لنک یرلن دا

 ۱ هدکدتا توعد همالسا یسهلج لردك هنصا با یا

 * رلید الٌشاب دعا قوا هنس اعف ر و ه لع ترصح ها ما ام

 هلوتفم یشک یمرکی ندرلفلاخح هللاقلاب د ندفرطورب

 هن رارز وا رارکت ارح ّوم ۰ ید وا مزه یر تعج و

 هلا مالسا لوبو و تباحا هدفدن] وا مالا فیلکت تورا و

 ضرع دن رذلاص مای ا رلث رمص> نم دنوا تا ده



 rrr باتک یصکیا

 ر راط هدانز اهد ندماخ ینلاح كنسيلاها راع

 ندنرازوک هرکصندنو داعم ترضح ۰ مدقار هدلاح

 . یدلو لوصو ه هندم هکود هکود رلثاب

 هدیبع ولا و ر رج و عو دلاخ ث٥ب

 هنس یرتضح هلاراثم - دیلولا ی دلاخ ثعب

 نادلادبع هدنارحم مدقم ندعاد ولا هج هدهروک ذم

 تودیک .یدلروب ثعب وفات هت وعد ااا ىس ەلىبق

 هرلیدل وا ناسم یهیه هدک دنا خیل ییهانبتلامر ما

 هدنارم ییروعآح هلدلاخ ترضطح هجو ر ضعب

 هدقدراو هنرلناب  «یدیا هنسهلف بەك ن ثراح ید

 یراکدتا تباحا و یرللوا توعد همالسا هعفد جوا

 ا دن لودتک كنه ون تنیس ون كلا تاکی دلا

 زار دلاخ ترضح ندنرکدنا لوبف «یدیشاروب سما"

 ملعت ییهبوب تنسو یعرک نام هلتماقا هداروا تقو
 | . یدلیا

 ن ورع ندیهانبللاسر فرشا فرط هرکص ندنو

 دلاخ ترصضح قرهلروسب ند نما ار مزح

 . ردشع۱ تدوع



CRIریعناتا ی  

 ءاضقو زامن ردق هدهصلاق قاتوق چ وا ههندمو تکرح

 هتع ع نزسکعا ندناوح نوح ایڈ ر هقشب ندتجاح

 ا قانوف چوا هادم یدلبا تعرسو ماود
 لوص تالو نکردبا ماود هنل و هدنعلنا رو ہھک ەدود)اق

 هنغالوف ادص رومونزحر ود « هادم او » ندنفرط

 تژک نکل «یدنفود هنهاکرکح یک قوا ندنغالوقو

 هکی دلم ۰ یدمهلب یغیدل وا یمادتص یگ ندنشالت

 تفرافم ندایندو شعاط یتوم هادا ربع ترضح

 ۰ نسهک ( ها كجرب ) فتاهلا اااب » ذاعم ۰ ردشغا

 ادص هدک دید 6 نسروهدیک ههر ہد ۸ےک قلنارفو

 هدفد را و هاب .یدل | ی :اوج « مرسابن راع » ندنفرط

 .یدروک یتغیدل وا راع ترضح

 (هللاكج رب )نسرویتسا4 ( ًاباطخ هراع ) - ذاعم

 ا فدا ندقدصلا رکب وا ۲

 هوم ربمت#+ ترضح هدیوتکموا هکمدنا روهروتک

 ۰ ردولیزاب یکیدلیا تقرافم نداد

 كناععا هرکص ندکدتا تافو هللا لوسر - ذاعم

 0 ۱ نت وا لن ل

 ۰ یک رانو زسنابوج - راع
 :اقار ل یدیدم ب ناھ



 ی
OTE FO II 3 ۰ 7 : ۰ 

 1 این ناف اا ایش وت تی یتا اا ا ااو

 3 7 س

ANSEL Tens, a Û e "a PENNE TE 

 ۲۳۱ باتکی کیا

 ندفناه هنغال وف نکا هدنعات ہیک و یدابا لات

 ندادص وس هدک دشا تد ةعداس فط۶# تواک ادص رب

 هک ندروهروک كرابم یکتشیعم لصن نس ذاصماب »
 ییّسه دم رح و تباطح « ردهدن وه نا در ت رے .

 هدقدا رهص ندنرب اردنا« نظ یدیوق تمایق ندنفیدلآ

 دوعا » هلک م روک ییغیدل وا هدنادیم رازدلی و قحا دلوک

 ۰یدلب وس « میجرلا ناطرشلانم ها

 هرات یتهدعم لنت داتسا د دن. کیا
 ییسادن « ردهدننل | قاربط دح ترضخ هکنسروهروک

 دابر ییامحم و رت بوبا رهص ندنر رار هلیسعسیا

 دانرف ود ( هادنگاو ۰ هادگاو ) هلا ادص كسکوو

 «نایش "ناوس «لاحر ناسنلو هدراراوج وا ۰ یدلبا

 بوهج ندنروا هللا شالت هنرزوا دایرفوا نایبص
 لک هکیدنکی دنک ذاعما » و ۰ رلیدن الی وط هتناب هلداعم

 ها داعم «رایدلیا تیفک راسفتعا ود « یدلواه کس

 هدلاع عددا وا وپ هنا تو نزح یایردرب

 ندشالغا ود «هادځاو » ردق یکیدلب هقج یمس

 ما ود هر و ردق هحارص لاح ۰ یدا روبعد یشر هدر

 رادقهرب وند هنسهلحار هدفدل وا حایص «یدتا

 اهحوتم كب هلن دم هلا دخایافوصر و ) تو وا )قدوس



e ۳۳۰ا  

 هلم داهنحا در اه

 مرک ۱ لوسر تقاعمم یس وس هل ون داعم ترصح

 یردص یداعم یر مصح نم دنا مو هلع هللا لص

 هل و سر کتیا وا لج ههالا D توتضاب هنرز وا

 ,قف وم هب ةلعاعم قفا و» دن دساص ر كهللا لوعر یلوسر

 ۰ ریدروب 4 یدلبا

 af داش و ترصح را عادو ۵ دن ندوب

 .تاعصا نانل و هد عا ۳ 3 ترصح و تم نع اهو

 ۰ یدلبا تد وع هر هت دم هلا مارک

 ندا و ۵ دهالا ت وفح ه ریزه هدقد) وا لصاو

 موع ییوب دهع ه کنیم ندهیلصت ههالا لوس رو

 هدا روا هدک دشا ند رم هدول ٭ ید وو وا هدنروصح

 نوا و دامان « یراکوب ایا را دوج وه

 هدن راک دید » رود ها روا تو اه قان وف ص وصح

 © رب ترمضح نوحا كعآتهغانوف صوصحم »

 داتحصا هک یو قدس ری ۶ توا وس » یدمر و صا

 ۰ یدروب
 صا وا یا ترد نوا هد ۶-۵ هللا یر دا( تم

 هلا علت هب هلج یتا سۆ نارف و غیبت ی لس ی ه,هلا



 ۲۲۹ باتک یهکیا

 » نسروهدیک هنا كم و ر نالوا تاتک لها نەس

 .راکجهدا لاؤس ندنس ود ردن اتم كنج رلذ)

 داعم ا 1 هلو وا هللا الا و تدجح شک

 رگ زا وا اس نیه ی ری ر a 4 ا اع

 ها كلکددرو ؟ تالش م دلا و کا ۰ دعا مکح

 هرکصدنا ۰ تداهراشنسا ر وص ند رذالب ۰ هاب وا

 یاقتساو قدص ارز ۰ هلاتعجارم هکیداهتجا یدنک

 قفوم یس یرات رطح ىلاعت 7۳۹ هسا دابا ما را

 لصاح هایدسا و د هدکهذ هطاعتا یر شدم ر ؟رروج

 یک راکفا ٠ روط ردو هر هی وا تداب كنهذ هسدار ول وا

 اوه ار ز ترا ردح نداوه ۰ زاب کن دوخاب ۰ هل وط

 را ر کس ( اباطخ هذاعم هاب .) 1۳ E ترصح

 نسکحهدبا مکح لص: توو یچیدن | وا ضح

 هام انک كهللا - ذاعم
 هرس دم هل و هدناتک كهللا ریه ترصح

 هلا هللا لوسر و ات داعم

 دهکده هلو ځد هدهللالوسر تنس - ربعي ترض ح



  yyریمل تارم ۱ ۱ ۱

 ی هماع ل زلد 3 2 نمدنفا مرک | لوسر نوک یکیدتا

 هرکصندکدیک یییرلتداعس ماع ردا ما ود « روتک

 نر حا مم رم ترصح ۰ یدنل وا باک را هنس هلحار داعم

EI) تو و هرلددر و عید E 3 هلا زا تا و 

 شان ۵ رسم ینا لذاعم دن 7 تام و ک ار داعم

 داعم «یدا روهروب اطعا ایاصو هذاعم و روهدیک
 «  3تصحر ۰ زکسهداب سد .مکار ی هللا لوسر

 هدا ردو هب های را هدع هنآ ندەلحار هشت رگ

 لیبس یف رد هللا لیبس یف شيا كفيدلوا رومآم كنس
 نم ها وا راح هل ماعم هل وا هدرل دا كج هل روک هللا 4

 رایدروب ۰
 یهانتلاسر ترصح تاباتدسدو تاد هرکصادن وب

 .» لدا هوا شما تاقالم هدر هرکص ندنوکوب ذاعم اي

 ردو هتماف مو ی مدیا 0 رز دو یااص و کس

 ید ند هرکص ندادن 3 ۳ -هیمهشد روک هدرب

 هدن راد روم « نسکج هب.هروک ی نسکحهروک, یر و

 لمع ینالوط ندهللا ا یقارف داعم ترضح
 ید لای هعم رلعا دل رهیمهدیا ۰

 ذاعم اب » هلا ماود هاباص و هذاعم رغ ترمضح



 YY ۱ ۱ باتک ییکیا

 لصف کا نوا

 یباقو هره داس یحن وا

 یلع و ڊلاح ثعب ۰ ذاعمو سوم وا ثعدب «یدع مودو ٠

 لید هصف " ناداب توم ۰ هدنبع واو ر رجو 1

 فوسک " یهاربا تافو « یرادلا میت و ۱

e۰ زورف مودو "لب رج عولط  

 و عاد ولا هج

 یدع یلعوا كنماط ءاح ر وهم یدع مودو

 ۰ یدلیا لوبو الما كرەلك 4 هندم هدهروک ذم هنس

 یرعشالا یسوء وا تم داع و تو یا تعد

 هود هدهروک ذم ترم ا مهمع هللا ید لیح ی داعم و

 ۰ رلددل روم تعد * ۷۰۷ 1وومام م دعم ندعاد ولا

 توهح كنم لع ینبدل وا و و البح ی داعم

 ۰ یدا

  ۶ Eر 2

 تکرحند ه دم اهح وتم نم و اروم 6 لبج ن داعم

Shea aie 0 



 ی

 هن را هص وص لزانم هلق ا ماط ماط هدفنس

 ههر وک ذم ما وفا لا ماف لع ت رطح هدرحمو ؛رلدنوق

 رانابل وا نالسو تارقیهروک ذم هشرمش هروس اباطخ

 ید رفدل وا عون ندفاوط نرش ت» و ادا ی دراو

 یلعو قیدص ترضح هرکص ندنو ۰یدروب غیلبت
 قوج یمهیش كشیرف و شعا عوجر اک للا یطر

 رو ا و ا 5 ی بن

 ےس



 e 1 باتک یصکیا

 یا دادعت رر رر رەد « یکد و شن “وس

 ۰ ریدلف ینیزامم كمالادبع بوروب مات رخ
 مه و یلاعت هلوف ىلا دحایلع لصتالو ) هدنببقع زامن

 ۰ ردشل وا لزا یرلهع رک هنآ ( نواف

 هلع هلا ید اک ق جح

 ىرات رطح نمدنفاتاولصلالصفا هيلع تانناک رف

 كناضهر ب ورو تد وع ه هند» ندکو ب هدف رش ناضمر

 مس ۽ رکص ندکدریک یهدعقلایذ و لاوښ هل سهي

 3 و نمعت حاجا ریما ی یا ترضح هدهدععلاید

 . ریدروب لاسرا ۵ همرکم ٌهکم نوجا فرش

 هرز وا لمسی هب هلفاق ندږک هشرش مح یع ت شا

 رکبیا ترضح لوصولاب ۵ هلفاق ۰یدلردنوک ندهقرا

 یفره وا ریما دوخاب لوسر » هدکدشروک هللا قیدصلا

 ترضح .یدلیاراسفتسا قیدص ترضح ود « كداک

 قموف وا همان ییسهروس ( ءار ) هدج فقوء » ىلع

 ۰ یدلیوس « مداک قرهلوا لور نوجا
 لرش مح دنع یلاعت هلا ىطر قددص ترطح ۰

 2 ند ع ماوفا ردف متف ول وا هرایدروس اقا

 وا ۰ یدبا رردنا ۸ تولک هد“ وە یر جد رلن ال وا

۱ ۱۰ 



 ربعلا تام ۲۲

 ۳ هلولس ن یا ن هلادیع - یا ن هللادبع تاف و

 نامزموفرم «یدتاتافو هدنسهدعقلایذ هروک ذم هنس

 روهظ و یدیس رایجرزخ هدنرنوک نوص كنيلهاح
 | ماا بهار «یدا ےسر ةلراقفانم هرکص ندمالسا

 دللادیع ندرد باعا .ردللغوا یسهلاخ كتساف

 ره یزلتمعح هبلاراشم ندنعیدل وا یساباب كن راترمصح

 هایلاسر اد ىدا فبات هللا كانا تفو

 .هب رفت همالادبع یلغوا بوروط هدنرز وا یرق كموقرم

 ۰ ریدروب ارحا
 یمدنفا مرک | لوسر هدننوم ضرم یا نب هللادبع

 .هدک دلا تم نع ریه تصدح ۰ یدلیا توقد هیات

 «ریدروس « یدتا لاله یس یتبح دوم هللادبع اب »

 ندا تتوعد همان یزکتاد هللا لوتس راب » الاد

 رافغتسا هدمح «ردلکد نوجا زکعا اذا اکب مدام

 ك نمدنفا ل رطف هرکص نان دل وس ردن وحما ز کا

 نفکت هلاصیغ ر نالوا شعاسامت هنرادوعس دوج و

 تاب ورم دلا ار یسک زا هترزوا و یوا

 هد ای زاب نمدنفا تا ا رکص ندنناف و

 ۳ یاس دزوا نا نا ملا لوسزا ۶ رغ ترضخت

 ,یسهشاس لاوقا و لاوحا كقفانم وش ۰ نسقجهلق



 ی

 ۷۳۳ باتک یضکیا ی

 صو)خ نالوا هب ی رب < ام تادرار هلتامرو تم رح

 رخ «یدیششوا هدهاشم العف تاعفدلاب ید یتبحمو

 هالصم نمدنفا هانیتلاسر هدقد) وا دراو ههندم یتافو

 فص ا هب هلو هدب وب r مارک باعا قرافح 5

 یزاغ هرانح هلا ربکت ترد هدلاح یرقد)ل وا هتسد

 ۰ ریدلق

 هنس هللا لوسر تن موثلك ما  موثلك ما تافو

 لبق اع هللا یضر املاراشم .یدلبا تافو هدهروک ذء

 ندوب ثعبم «یدیشلدا حان هبمل یا ن هبیتع هونا

 اذا یکیدرمسوک هدو لیلج قح كبل وا هرکص

 یمهشرشهروس (بېلیااد تەل ) هنرزوا تازواحت و

 بوناتدح بططا ةلاج یمهجوزو بهلوا هدقدل وا لزا

 4 هندم هده ون تره .رایدردنا قیلطت ییاملاراشم

 كن رات رطح امع هللا ىطرىنلا تاب هیفر بول وابلج

 هغ هلا یطر نافع ن نافع ترضح هرکص ندنرلتاف و

 دیفص وسدع تش ءاعسا ییا ملاراشم «یدیشغ وا ج وزت

 نیفکت و ریهحت ككردا لسغ هیطع ما و بلطلادبع تش

 دنع هللایص ر هو وایت وات هرکص ندقدنلف یزامن هلا

 ر وک



۱ 

 ۳ و ما یار ۵

 ۲ یاد ما یواهرلا هرم نب كلام نوجما ضع یمالسا
 ۲ ید رب صوصخ لاسرالب هیون روصخ هتاف

Eییرب ب تدوع ندکوبت بوتکم و ریفس  
 دل را لصاو افاد

 یتیدلوا لماح راد هنراکدابا لوبق یمالسا كلام

 یاسر یهانبتلاسر "یلاع تاذ هدکدلیا ےدقت یی وتکم

 كيرش - هدنوتکم وبشا بوزاب بوتکم ر هم4لاراشم

 دالب و نددج هنراتمضح یلاعت هللا نالوا هزم ندربظن و

 هدهندم ویییراد ور و كن رالوسر هدودنل واتدوع ندمور

 ا و توکی یرلکدردنوک هلکناو یییرلکدشروک

 عانغو تاکز و زام - هرکص ندناب یفید)وا لصا و

 | بولیروب حرد هفرش یایاصو ضعب هدنتح تاقدص و
 هیفع و هدابع ن ثالامو دیز ن هلادبع و لبج ن ذاعم

 | ییراکدلردنوک هنرلجما ارب هلا هرم ن كالام رم نب
 ۱ ما ییرافدروب نیبعت ریما ہرا ودنک یییرلت سطح داعم و

 ۱ ۰ رایدروب راعما و
 یر هعککا یشاحم یکلم هشدح - یشاح تافو

 ۰ یدابا تاقو هدنحر هروک ذم هنس هنع هللا

 شلوا لخاد همالسا ةيجال هراد هبلاراشم كلم

 یکبد رس وک ه دن راوج هدب رات رحه هن هشدح كمارک ب اعضا و



 ۲۳ باتک یعکیا

 تایر كنه طلاب هربغم هدلاح یرلهدل وا ش یه را ساو

 هرابهراب بوروشود هر یرزوا یزو یتال هلیسهدیدش
 هدنراکدروک ینغیدلوا یشرب ج هبریفم و ا

 كال زد اتط ود دوبعع ردق هیدع مز «یاو»"

 دکل وک هلرا ههةهف فرط فرط رەد ء اه شا و یلاح

 ۰ لیدالشاب هکشا ارا شال و

 ه هج رد قج هلق شاط هدنرز وا شاط یی هناحب هرب

 اح ,«یدشلق یسایسا و شغآ تش هنر وف
 ترضح هلکعد « زکیغف ود هنساسا یراب » یرادحاتفم

 دان بوراةح هدنرلشاط نانلو هدنساسا هریغمو دلاخ

 ۰ رایدلیا ناسکی هلا اح یتساساو

 هلا دع معانغ یسهلج كلاوما نالیراقج ندا
 ۰ یدنل وا مسقت ه تراکت زال ترش ےک رب

 لول ن ییا ن هللا درع تافو موئاک

 ید و E EY رج وام تب ریچ یاسور تاتک

 ؛لالک دبع ن ر ؛لالک دبعن ثراح ندنماس ور رجب

 ريج تاود ما رفاعم و نبع ر ید ليو نام یز



E.را  

 ترا ا «یدشا تافو لرو هدوا ۰ردیشادرف
 ا یهدعاسم یهدنفس یزو فاو
 كىرشو شل واتوف هدلاح یتیدل وا اسم هورع هدک دلب وس

 كنا ندنفیدل وا شا تافو نزمسکعا مالسا لوبق

 براق «یدلر و یاوح نمهنلوا هدعاسم هل وا نوا

 سم هد هسدا شذ وا توو دلا ۱ دوسا هکر دو هل ره

 هدزابن یتسلروب هدعاسم ةمرح اکو هلفلوا یتبارق هلا

 هنسه وا هلماعم هلوا ځد نوحا كنا هلکعا رارصا

 ندهنامب هبعش نب ةريغم هیلع ءان ۰ردشلروب اطعاما

 كد وسا وٌكنه ورع هلهح و یر ما نذلاوما یعیدراقح

 ۰ یدلیا هوست ییراجرو

 هرم و دیلولا نن دلاخ هرکصذدن و _ تال مده

 رومآم دنمده كاسا تال امنع للا یضر هبعش نم

 هدهرص یعیدنالشاب همده لردیک ۵۵ص .رایدل وا

 ۲ ون ات و هغعالعا هلا دابرف نایبص و ناو ندا عم

 اعد ههریغم ود « رو هرد لوا یزعر» بوز سوک
 تال یهطلاب كوب ر یهدنلا هریغم ۰ رلیدالشاب هک

 همان وا ندنر تا هدفقروا هد ا بان

 یرلعح هل وا رومقم الت ردنو ود ررط هلال ندنعیدزلشاب

 هکم رتد هلا هشهدم هڪ ر ندوحوم نالوا هدنداقتفا



 ۳ ۹ باتکی کیا

 هم ارلساند و یتیراعح هل واراح ود هتسهد و یوح هدن راک د

 یغج هیلاق لحس عبطلاب هتشهدوا هدنمده هركصندقدشلا

 یرفدل وا شعا رب ا معفدلاب ییراعدتسا هللا ناس

 ۰ رادلایباوج رداکد نه ایک یلوبق كن رلامدتسا هدلاح

 یان ناغگ ندنرلجما هلکعا لوبق ییالسا رایفقت

 ليم نالوا همالسا هد هسا نسلا ثیدح ندنسهلج صاعلا

 تن و سن سالا هع رک ناف ےلعت لاحرد و یبح و

 نییعت صا هرلیفقت ندنغیدل وا بجوم ییربمتی+ ترضح

 هلیحارخا كلاوما دوحوم هدنسهناحم تالو «یدلروم

 هبمسش ن ةرغم هلبا نایفس وا نوجا یسلروتک ه هندم

 ۰یدل ردنوک قیفرلاب هنودنک
 لاوماعومیهدنحا هنا هدنرلوص و هفیقث ران و

 «ردشلروتک ه هندم قرهنل وا حارخا

 مدقم ندنو دوسالان براق هليا هورع ن جوا
 «یدنا رلشعا مالسا لوبق كردیک هبیهانیتلاسر روضح

 نکرونل واییعت ررومأم نوجا یلج كلاوما یک دەنا

 ۰ردشعا تافو یلجرو هورع ماباب هّللالوسراب» وا "
 هن مهب وسا كاج روب ندلا وما قح ەل رافج ندهاحص ق

 برا قد هدعاریم نو ۹ زکی روم ه دع اسم  ۱
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 لا تام 4

 دف و ندفیقلو تعنع رەد « مهر و رخ ن هبیهانب

 ۰یدلیا ضع قیدورو

 یتیراودنکل ردیک هننابلروک ذم دفو هریغمهرکصندنو
 ةاقاللا دعبو توعد هنرلبلاع روضح ل نمدنفا هللالوسر

 ۰یدتا فدرعت یتیرلکجهدا تیم ضرع هللروص هن
 «رایدلیا تبغ ضرع یک یراکذلب هن رانا نکل

 صد ا ما ز اه ير نوصم افا
 یر ودنک هدنناب كشرش دو هلءاعم هللا فطا هدنراقح

 «یدنل وا هماقا هداروا یسیه بولیردروف رداح ر نوجما

 غیبت هرلیفقت هد هرص ون یرات طح دیعس ن دلاخ

 هکعا ضرع هئون روضح نتا ورعم كراناو هما وا

 طقف وینیرلکجهدا مالسا لوبق رایفقث ۰یدمشلوا هطسا و
 ینسقل وا ربخأت ههرکص هنسجوا یده كنسهناب تال

 تعاسرب كن هناحمب « رایدلیا امدتسا یدروفع جد ندزامنو

 یقعجهیلواریخ هدنند نابلوا زام ویعیدل واز اح یماش هلس

 كدر تاوجو هنس ر كنمده هاب ۰یدلر و یاوح

 رضم هنسامدتسا یریخأت نوسلوا یآ رب یراب هدنررکت
 باوج نمهنلوا ربخأت هل تعاتس ر هدهتسیا رلیدل وا
 دلت یتمده كنال روک ذم دقو «یدنل وا اطعا یسیعطق

 -روک یو ناوسن و ناّیبص هدفسیغو سأب هحنرودنک



 <“ ج ۳7ت تھا

 طی SINR ay e a RELY i n he A ۰ 7 م“ EERO err ابا نا و لا Ae iN mei بم ب

 ۹۷ تاک یا

 یرارادتفا كحهدیاتبرح وشراق همالسا و یهالسا كالئابق

 یسارا قدرطر هنراتهالس راز هللا ناب یتیرافدل وا

 ناسعتراس نانلو هداروا ۰ یدایوس یتغیدلوا بجا و

 رلیدلیاهرک اذم توتالیوط هدا ورع هلا لیلابدیع ځد

 ی و زوال E هللا سرا لسر هیوب روضح
 ۰ ریدمهلو هراح هقشب ندکعا لوبق یمالسا

 درع كنهسک ج وا ندکلام ف ی ندفالحا

 «یدلردشلرارق یرللردنوک ههندم رار هلبا لیل اب

 یب ؛نالسیغ نب لیجرش و ورع ن مکح ندفالحا و

 ن ربغو فوع نب سواو صاعلایا ن نام ندکلام

 هب هن دم هد رب هلا لیلابدرع تاخحت الا )فدک مات هشرخ

 ۰یدنا لیلابدبع یرسر رانو «یدلردنوک

 نداعصا هدنرلفدراو نقاب ههندم هموفرم صاح
 هب والا بسح هریغم هک رایدتا فداصت هن هیعش نت ةريغم

 یعر یی رله ود كند كمارک تاتا هرم ترم

 عیدوت هرلذا یرلهود هدک دروک یرلیفت ۰ یدبآ روهردتا

 نوا كمرب وربخ هنمدنفا مرک | لوسر یتیرادورو هلا
 ناب و فداصت دم دصلارکب یا ترضح هدکدلبا تع نع

Eaتلاسر تاذ یییفک» نمدنفا رکا قیدص هلکغا  



 وعلا تار 1 ۹

 هفاک هللالوسرای » بوروطوا هدنرل-لاع روضح
  «جهدیغاط هبارتفقر هل وا هفدصآر کشنم هتیعن و یماکلقم

 هشتم » هلت ساسد و فطل رب ترصح ۰ مدید

 < رد ولرخ هدکفح *ل هسلبا *اسما ینیرادقمكجهدناتیافک
 الا

 هحاتحهرز وا قل وا هفدص هللا ناس> ال اش ییسادعام

 یعانع گرا یا مبدا زاق هد رح ۰ شدروب

 راذعا یمفلحت ندهوزغ - یلوبق كمه وت مب ۰ مدنعاط

 مکیدتا فا ربعا هد ض وطیم روصو تن توک | هب هب ذاک

 و تا 4 یدا هد ھل رش ناضعر یرلتدوع هه دم

 ۰ یدلیا دورو یدفو كفش ندشاط هدروک ذم

 لها هدک رک یآ جاقر ندناتف اد وعم ن ه ورع

 ۱ ییرقدل وا هدنرز واهرطاخحلوب ر وشراق مالا تق
 ۱ قاط كائابق نانلو هدنرراوجو فارطا و ۰ رلیدالک |

 ا یزودنک هاب یراوشد دالادا درد قا
 نیه هن راج هیم هاشب هدنراهطروا كرلندالوخد 4 هرناد

 ° راد دار | لصاح

 | همان ورع ندا وخا ڭكحالع ید و ندع هاهد



 ۳۹ ۱ بر 3

 تار تفاعم یو ها رویا رب لوتعم هداب رک مات
 یب ود « هدز. هدژم » تواک هاب هلتهرس یتیررب نالک

 هدژءاکی هلا ادص كسک و هدنرزوا غاط ۰ رلیدلیا ريشي

 بووص یهسلا یهدمرز وا هدکدلک هغاب مدآ نر و

 ند: ددل وا ممسابل كج ەك هقشد ندناو ۰ مدرب و ششحم ق

 ووضح كص ندک دک تولا سابل ر ا راه ندنسهفشق

 حوفحوف باصعا نانلو هدراروا ۰ مدنک همللالوسر

 هدمکید ربک هش رش د ۰ رایدلیا كیربت تولک ی راقاکی

 باعصا ضعب هدنفارطا بولوا سلاح ربع ترضحب

 هلتشاشب و تعرسو مافاد نه -یدارا ومار
 وا كنهملط ۰ یدلیا كربت ىب هحفاصلاب بولک همای

 یهلیج “هلماعم یکیدرسوک اکب هلتشاشب وا نوک

ANF1  
 یرطوط اکب هدراراسو نرجامم دوجوم هداروا

 هلءامروک . یری ترمضح ۰ رايدر سوک تین بو
 خب وط ندعایا ۱ هک یدلبا النسا بیک لاحر یی رار

 یدل وا رورسسو دوعنم هدانز ندنوک وا ور ندنوک

 هدهرصوا نمد فا تاناک رف ۰ مهدا روصت نو

 هکیدباقالراب ردقلواندنرورس یرلک اننات هجو رابه
 . .یدنخ و قلقالراب "وا هدلناک رز



 را ۳

 هوت تدم نوک ىلا هد وا ۰ ریدروب صا ییساعا

 ۰ ردرلثمرلعا هلع رصضت صرع هقح بانحو رافغتسا و

 .ندنرافدس هلو زوس رب چه قجهلوا راذتعا رادم رنو
 دار شا تبع جارار هاهم ات و تفاط
 ره نب » بوالغاب هنکرید شش دهم یسودنک

 افا ود « مراکمنک قس” ههذخاوم ولرد

 ا ا یدل وا لر هدیهلا هاکرد یراهبوت ۰ یدبا

 ۰ یدلروی ریش هلاج و
 توام ی ak » هکر دشع د تالام ن بمک

 میس و نادز ه هاب اسد هدراتفو e مورحګ ندد ون

 كج هږم هدا قرف یعزدن وک یم هک قره وا ناد رکر سو ریح*

 .هارطضا و تادع و شرا یمدن هدهجرد

 یرحف ةولص یجایص كنوک ىلا ٠ مدیشلوا راج ود

 تربح تسد رسا هدنسهفرا كمهناح هرکص ندفدلق

 ,یدانمرب هاک ات ۰ مدیا روالغا بوروط وا هدلاح ميدل وا

 .بعک اب هدژم » هللا سس زا كسکو هدن رز وا علس لبح

 .دشعرر همدوج و ندنع وند: دون ا کید « هدژم

 .دیهلاتج رم هدرتح همدلی 1 مدل هرب اا بواک

 .ه الغا هدنبیعع كن زام ر ف مغیداق نوک وا كلردا روهظ

 عرضت وه وت مکیدلیا ض هاج اخ ا یضاق هاکراب ه العا



 ET باتک یکی روت نا شا 3

 بولک هباروا راقات روک ذم هدنرقدروی تلصاوم "
 ریدنلو هداحر رارکت نوګا ل زام هدروب نم دی

 باط نص هرزوا نقک یهاتتلاسر لام تاد

 هلا جو ندبیادعص لیلح تناح بتاعتم ییرعروم

 شا ردلب هری ترضح یرادصقم كلهم وق نیتفانم

 مثخد س كلام لاحرد نمدنفا اد الا رف هلل وا

 هزج لئاق هلنارمضح نک ہلا نن ماعو یدع ن نعمو
 نیمعت و هنفاحاو مده كروک ذم رحم ییثحو

 یر را كرد هنابق ید راناو ۰رایدرونب لاسرا و
 نیو .رایدایا قارحاو مده یروک ذم دص هرز وا

 هدحه- وا بولیغاط ندراروا یسهلبق منغ ینب هرکص

 .یدلوا هل نم كح هلک ود یدنریوس یرب

 یمدهتنسهب اخَس تاللویمالسا

 لوس یهانبت سر ۳ تاد س یرهبفر و تعک

 حرا "۷ ہرا صو كلام ی تەك نکردنک هنت

 ۰ یدا رشعا عاب ا هرن دیا ا ۳ ھما لاله و

 ی ,حاص» و طالتخا اسم ر 25 2 ریس تروح



NSطلا تام  

 هدع-و یتا وا بوردپاب دج رب نوګا یسودنک و

 نوحما توعد هدح“* یمدنفا ماللاو ةولصلا هيلع

 "هلماعم رب یا ند راد س ه ورگ ید هم اعم روت رم ول

 یدبآ یدح نوا مود رم بهارو 4 امفانم

 یرلقدیاب هدنسهبرق ابق ور یب یروک ذم دام
  ریدلیا ریس رارط دحج و اش هدندناحرب روهه

 روا وش 4یدا هبک نوا ندفع یب راتدآ ان نو

 یمس هصع ررر ەم بول وا داخ ن ماذج یه رب كن هک

 0 هرز وا قاباب ر_ ۶ هدلاح یعیدل وا یکلم یدنک

 ۰ یدیشعا

 تواک هدب دم هم ود ر ضان یا هدودروب تدشد

 روم و قانارف 9 نیحاسدحم و نیل ولعم هللال و راب 4

eررح-م ر. «دزوآق وغلق زامن هدننوردو كنا اصلا  

 ۰ زردا د یز کیا اد ور ها o ےہ

 اکو ید ع ی « نمدنفا مرک | لوسر هدن راک دد

 ۰ ریدروب « مرالبق زاغ هدار وا ب واکه دند وع ۰ مکجهدیک

 هنسهدلد نا وا نانلو هدرز وا لو هد وع ندک و



 اب فوع نب ورع یب - رارط دج مده
 هرزوا قاق زام هد رم وا ردا 8 رڪ“ ر هد هب رگ

 مرک ا لوسر و شعا توعد ینمدنفا مرک ا لوحر ۱

 هدروک دم ی ۵2« نع هب هروک ذم هدف ید مدنفا

 ۰ ی دل زاغ 1

 اکو فوع ن منغ یب نانلو یناوخا لماع ید
 یهللالوسر نوڪ ا قال زاغ مه هد رانا ر دج

 کک ید سام وا بهار هده ؛كعا توعد

 ع ورش هنس انن دک“ ر هرزوآ ات زامن هدار وا هرکص ۱

 لها سصاعوا و ندن رلعفانم دل راصتا مع یب ۰ راد ا

 ۰ یدا ند رم كمالسا

 نامز بولوا فورعم ود هلظنحوا یاعوا
 هنسلاوح هندم رب ترضطحو شعا یصتت هدتیلهاح

 هجهیلد ثحاسب هدوبن روضح بوشیروک هدکدلک

 یوق دفا لام رخف ندنفیدنلو هدناهر ضەب

 موق تبهارو ۰ یدینشروب ریست قاف صاعوا

 هدنهیلع مرلسا ردق هنسهوزع نزاوه ندنسازع دحا

 ندنتم ره نزاوه بونلو هدنف رطند ءادعا ندآاتکرح

 لها ج ندفدحاق دماش ۰ یدیشجاق 2 SR ا

 ییرالرضاح هیرح تانم نوجا برح هبا مالسا



PoE و ی مر MCS. nera HE 
ION A TAILS PEA ا 

  NSرا ۳

 س ل هلا را شف ھند دب اکو

 یزاع ویفکت ولسف ندنهد) وع وو ویذ ودهک یت و و

 یثبح لالب نکروسلرمضاح یر هرکص ندقدنلق ادا

 ۰ یدیشعتوط یسهلعش شن آب هدنلا یرلترطح

 هدک وس "و وزع « هکر د ی رات ر صح دوعس لا ی ع

 شن ۳ دمزوک هدنفرط رک ع هدمنلدق)اق ہیک زنا کا

 8  رمددک یرخوط هب هلعش ۰ یدشلبا یسهلعش

 رلادیع ۰ مدلو هداروا یرعو رکبوا هلبا هللا لور

 «یدیاراروهدبا هی یتیرف هلبتهج یناف و كنم داصلایذ
 ییس«زانح كهللادبع مدنفا مرک !لوعر هدقدنل مطاح رق

 رگ و رکب یا ترضحو بوردنا هرق هلیرللا كراسبم

 ۰ ریدکود وص هلا هضوف هنرزوا بوتروا یرق
 نمدنفا تاساک دیس .نکرکودوص یارضح امپلا راشم "

 اورو هروب « زکنکود یهغوق هنرزوا ككزکشادیرف ۸

 یهلا » ربع ترضح هدقدلو ماتخ ریبقت ما ۰ ی

 ۰ رب اضرا ییسودنک هدنس ۰ عیضار ندهللا"

 ۲ € زاید

 رنو یکشاک » هکید دومسم نب هللا
 ۰ ورا



 ۳ ۱ بانک یکتا

 - یذ) نیم هنکیدلک ه بی وبن سلح بولا هن رزوا هذاا
 ۰ردشش وا تیقلت ود (نیدایهلا

 هک ض وط توا وا لصا و هب هندمیف ورح هيلا راشم

 هلزمدنفا مرک ۱ لوسر یتیزاغ حابص «یدتک هدصس

 هلکم روک یپللا دبع یهانتلاسر تاذ هرکض ندقدلق

 ییهدل وا یزعلا دبع ٠ ریدروب لاوس ود «نسعک نس»

 .«هللا دیع تنا» یرلتمضح نمدنفا تا اک ر «یدلیوس

 تک و ًاتاذ لردیا لعتیمرکنارف هد هندم ۰ ردرلشهروی
 هلبادنلب توص و تماقا هده رش ده-+ندنعرد] وا یسس

 نارو كنرلهعشب بوردلاق یتسادص نکروفوا نارف

 .نمدنفا مرک لوسر هدکدد «رو هلوا عنام هنسءوق وا

 رجامم هنلوسرو هقح بانج ارز ۰ قارب هنلاح ین ارعای»
 ۰ رایدروی«ردشلک بولیرا ندنجا یعوققرەلوا

 یرفدروم تعنع هکوبت هوزغ نمدنفا اینا دیس

 اعد اکب هللالوسراب » بوتچ هچرار هلادبع تفو
 ترضح ۰ یدا روهدنا احرود 6 علوا دیش هکروم

 هللادبع ۰ یهو ) رافكلا ىلع همد مرح هللا ر

 لع تاذ هکعد « ردلکد اعدو ےکیدتسسا مپ »

 "یجب یس ۰ كدلیا جورخ هللا لیبسیف نس » یهانپلاسر
 « رایدروب نسدیمش هن« نس ۰ ردکحدیا لتف تو وط

 ۱ غ



 ِ ندو ید ا e نمدنفا مر ۶.۱ لوسز

 ریدروب «ردول ریخ
 یا ت یک میوه ندهد ها منش هلتر وص وا هعلق

 . یدروتک ۵ هن دم ر اخ دوکو تناسب وردک |

 لاملا تاب هدنرالوص و هالا لوسر ترطح روصح

 3 | تم هلا نصح و كم ر و هع رش درج دنس ره ناسم

 هن رلتد وع هطاسعلاب هرزوا قااق هدندب كل ردیک | ناک

 زار هایشان غر لوچ یهالمآ روکنا هک رو تصخر
 ۰ یدلیا تدوع ازرغم

 رثا نا بول وا روک ذم هلو هديا ران هعفووب

 .روهزاب یتکیدنا تافو قرهلوا ینارصن كردیکا

 يد قا اع رف - ند اجلا ید ھوا دبع توم
 ۱ ۰. .«.یدلیا تافو ند اهل ایذ ن هللادبع نکیا هدک و

 ۱ یا حابصرشابت ۰ ردندمارک باصصا هیلاراشم
 ۱ شع االینسا ناعاروت ییباق ه دن ۵ رص یواش ك.

 (ظباغ ءاسک ) دا رزکلای هدنرزوا ۰یدبا رو هدبا عنم

 تم نع هبه دم و رارف هلا لر ی سرش را ات یعیدل وا

 حس سست

 دی تم

 یسا که دل وب لوا ندزل وا یقرشم هل ار وصح ۰ یدلبا

 یخ رم و. + سس

 aa SS ER a Es US سا Sharia تن ات
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 : ادر یدر رکید و را زا ییسهجراب رب هلل وا قسم هب کیا
WOVE 
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U E TNOمسن هر  

 هسنا رس و تعاطا روس | رک ۶ یرلت مصح نم هنف)

 هدتفلاح و یتیسلروتک هب هن دم هدلاح یعید) وا ظ وه یتا رح

 ع سطح دلاخ ۰ یدنشم زوم سا« ینا ردا وا هیملا رول وب

 هدا ربما قل وانما ندمولوا» هدو دن وط ود یرلع

 تتفاوم هتم ع هیون روضح هو هنلس كنم

 یخ هازوا شا هسدا زجا ییع ورق دعلف ناس> یادی رو

 غیلبت هناسح هطاصم تیفیک هلبادقع هطامععر هدنرلارا و

 رروکبسانم مکحهن هرکص ندلوخد هب هعلق هلتیقفا وم و

 دلاخ هدک دلىا هدافا هد-لاخ ترصح یسعاب هل وا هدا

 ؛قارصف زو زکس “هود كم یکیا ۱ « ید وک تعفا وع

 هرزواكلرب و ندنفرط ردیک | یعرافزوترد "هرز زویرد
 خیل ار توک قرەنلوا هدا.رصم دعع هدب رد

 ترضح هاکعا ا یتسوبق هعلق و لوبق هدوا هدقدنلوا

 « لی دلیا لوخ دە هعلق ري او یساغفرو دلاح

 ابقرب _عنصمكب شفلشیا هلبانوتلا هدنرز وا كناسح

 ندزقل هب هنده زونه یراودنک دلاخ ترضح «یدارا و

 نلضم . یدردنوک هنمدنفا تاناک رک یایقوش مدقم

 ندن رف دل وا شمام روک یش عنصم و فیطل هل وا رده هتف ول وا

 ۰ یدا رو هدا ت هنن اعم توروس ىلا یر ره



 1 .E ۱ ی ا 2 «یدل وا لصاو هنک وا

 ۴ ۳م یهدن ورد نصح بولا هاب یار یسهجوز

 ِ دارفاوه و زاب ےس وم .یدا شهروطوا هدنرزوا یماط

 1 . یرفدنلو كنسهج وز هلردیک ۱۰یدبا قال راب ك هلیسایض

 أ توس هووا یکهدنرهزظنم هدلاح یعيدلفاب ندعفترم لح

 | توع راتوا یعیدنف ود كناوه ه4 دالراب یک یهایرد

 1 یني راهعل باتهم نّرسوک زو هدن ربا زا ا كن زکد

 ۱  یدبا روهردک |

 ١ «یکدروکهرظنم یلتفاطل هلو میدهد هردنک | بابر

 ۱ هدعلا مف وم ر هل و» بابر یدلیوس «ال» ردیک | هدک ږد

 1 «نس یرولبهدا روصت یی هسک كحهدبا لر نکیا

 ۱ :یدرو ینباوج «ال» ردک | هدک دید

 ۱ توردرواراهننانوحماكعزک هلرسافص تاتمم ردیک |

 ندنصح هلا یلتار ندا لها و ناسح یشادرو

 .  لاحرد ردنک او فداصم هدلاخ تربضح هل ۰ ید

 ۱ ۰ یدل وا e هب راسا راو

 || تاو رارف هر بوغا سه ع eT نایسح

 ع هدنرح ردق هر هیکاع اب یسه كرالتاعم یهدناب هلا رادتا

 ۹ تاغ 3



 ۲۰ ۵ تاک یعکیا
 سس

 تفلاحهدادا هسدا راردنا تبلط 4 زج راد ع دیش افتک الاب ۱

 هب هرذرطط ق هرکص ندفد زاب هرات الک مزال ییسالدا

 توا ا هدراکفاوش یراهرکص هد هسا یدادا تد وع

 زمکیدب ییناریخو د وا فرصت ور ندررصع»

 نیک هلر (امرخ) هویمو نابلمب یتیفیدا وا هل كا تاکلاع

 قحوشقاب ه دملا تلادع ىم هنن رالا راب رع قاطرب

 ریاد 4 رح و ضار ءا هنعیدزاب كناروت رەد « ردم

 "قیدصت للف ره یرلیضعب هدک دلىا هداعا دم یکتا نالوا

 رابع هلادونج عج لقره ۰ ید لیا راکنا هد رل ضب

 .۰«یدل واداب ر هلا مازهنا ندنکیدلیامایق هب 4 راح هدن رل ماع

 سو هرلع فاع هللا لص هللا لوس ر دن هلا تیره

 یءهدیلاوحوا ردنک !*یدزردنوک هکللا دبع ی ردک ۶

 ی

 aH! Nias ۳۳ 6 ۳. یا اوز ونیز را rae? 7 ۱۳ ی

 یتددقحهلو یرغوط هلدنطا هءود دیلولا ندلاخ

 زی وت تک رح ندو اهج و ه ه روم دن دم هدر

 ۰ یدل وبع وف و مش

 یصح هلو دا هد هک ینا تم هرب تا تر صح



 ِ 1 تداوع هب دن دم و تک رح ید 3 هلبا نواب ی ودر

 ۰ید)روم
 ھ |5

e 

  یکلوتف یناداک رکبراید موبلا بونلوا فلات ندنناح

 ٤ مکیدلیا هعااطم و باح هدلاح یدل وا ظ وفح هدن سا سرا

 a رد هدیاتک وا

 دیک اطنا لفره هدنعاننا یاہو هنملع راهور كىرع موو»
 ۱ ه

 نداروهظ و عجب یبهققاسا نانلو هدنسیلاوح ماش بوک

 تحت هعات کک هدنفح یراهاشداب ران و هلبا رابرع

 ۱ ید لاوم یوداوا ترا ۶
 لقره نکیا رای وس یتکیدلی یسبرب ره كن هففاسا

 ۱ تام دا هد انا ندن رو كناسع تروح رد و »

 | ًارظن هنرقدلوا لاس ید ندننلظ ناثوا تدابع هدهسیا
 ۱ هدک دید » ردرلهح هل وا حک ی یهدنسا را رامن ول

 هدنفح لیعاعسا یلغوا كمالسلا هيلع مهاربا هفقاسا

 كانک وفارعا ییکیدلیا رک د كناروت ندنتک ر نال وا

 «ریدلیا ناب هلوره یتکحهدبا روهظ هتبلا یعیدزاب

 یتفیدمهلوا نکع هبلغ هنرما كقح بانج لقره

 هلیظفح تالاغا و ندمزکلاب بویفل وا هلناقم ران زهلرلبع و

 ۱ ٤ تاذرب ندا نام رخ هد مصع یخ وا

 یو یو ور رم وب تو نیس نبی ست سس

 ی ۱ SE اا 1 1 1 TR 4 ی و 



 ۲۰ باتک یعنکیا

 هماش هللا نواه یودرا نوک یحنزوقط كابجر "

 ۰ ردرلثهروب تکرح یرغوط -

 هد مان لوس ما و هدنطس و كل و ماس هلا هد دم

 تفاطوباتیب هیالسا رک اسع ندشطع تدش هدفدل زاو

 هسا ییوص كراك رب نانلو هدروک ذم عقوم بول وا
 هل هددجرد كحدا تیافک هنسر هدزو كنودرا

 ندوصوا نمدنفا یهانبتلاسر "یلام تاذ ۰ یدا لکد

 بوالشاب هفغرا یوص راک بفاعتم یسلا تدا

 هنس لج كناویحو نانا دوحوم هدنوامش یودرا "

 .یدیا راوه هجردرب كحمدا تیافک "

 نالوا شک هنسیلاوح صج هرکص ندا وص و هکوبت

 لهالرلمور بولیزاب نوامش همان هلفرهیروطاربعامور
 برک زززا یادم دراج ید ا ٩

 هرحو یغیدنلوا تعزع ردقهکو ب هتدامس یودرا نوګا
 همان مصرف دلاح یعیدل وا شا ردلب یعیدلنلو مّصاح

 لهاوشعا ثبشت هارادم هلا دقت همان باوج هتداعم

 رار هلا راعشا یتغیدل وا هدنراکفا كعا ترح هلا مالسا

 یغح هل را ندهص وج تهرح و تاعر ۵ لی ون قح 1

 هدیلاوحوا و نالوا قلعتم هرامور هلتهج یغیدل واشهزاب
 هدناضهررهش قرهنلوا طبر هبهزجیمیلاها رال نانلو "



 ےک ر٤ “یے ےہ ٩ Ey e a E ۰ 4 4 ی خدا ہی

 وتو ندنکیدل رب و ربخ ینددل وا هدکعا ریهح ودرا

 ِِ كنم رح مزا ول ی رم ور ٤ e كأ

 ی دع كن هفارم ا عم ا ر ب ند ره

 دش راک كم زاول 4 را رح جنس كناوهسولا تم و

 نواه ی ودرا ندنکیدلکح تد وعمح یلیح هد رفس وب ید

 ود ) ه معلا شیج ) هرم السا ا نانل و هد روک دم

 ۰ یدل وا مود وج :

 واط ردو ىلع نيسم ءاہنعا نوڪ ا هر هم ٴهرادا

 للا یر یددصلا ی یا ترصح « ریدنل وب هد وأعم

 هدازع وس یسهلج هسا راو ه ره هدد ندلاوما هنع

 دل چ هللا یر ناعع ترصح ریدر و اطعا اا

 یی 3 ل رفت ك ز و وا د وج وه هدنو امش یودرا جد

 ]1| ۰ ید ر ود هراداو قاها ن ردو هن رلتد وع

 هد دن دم نهدزوا مالسلاو ةواصلا هبلع ۳م 2 بت رصح

 ید روما تاب لها و ی هلسم ی در هت ور یتکلع روما

 هروک ذم ےن هلا قالحسا ین لع تر طح 4ه وڏ

 هدنسیلاوح زاجح هجورتیند مالسالا لبق نافع ترضح ["]

 .یدیا رونلوادع یچ رب



  e USا د ۳

 ۲۰ باتک یعکیا

 یرلتمضح نمدنفا لسو هيلا یلاعت هللا یلص ملام رف

 ره» و تعاطا صع نسل رف بورود 2 ین هءرکم ۱

 هدکدالیا تبسدق راولا شن هفرط ره تیمالسا ربثم

 ند و ییب راکح همه دنا تم وأعم FE تک ن دهاحم

 همرلسا 4۴ تلم نالوا یراغشام تلادع * تعیرش

 یکیرلفدالکا ینیراقدلوا رم هاکلیادف هدنروغا ید

 دانع و ملا وُش راق هی رسا و توس ےس لو "۵ ذاح

 وش راق هب ی ودعم تاذحا رب درع و فالح یهدن اما

 فرط ب لئابییفیدل وا هدقلوا طقاس ندریأتو مکح

 زا رحا یتداعس م السا نينا ندن راک دابا هدشاشم فرط

 ءاحاذا ) هلغلوا نوزحمو فساتم یغوج یثان ندکماعا

 لوعم تدسد8 لوادم یس هه رىم هرو س ) ا د

 ۰ ید الشاب هکعا مدفن یییرکیدکی هدتع راسم یک لىم

 هللا دنع توم و دلاخ هوس كوي هوزغ

 رارض لحم و ن د احلا ید

 كوب ۳4 7 24 هنن رز وا مالا لها كل ود مور



 رم ۱ ۵

 0 نوڪا كعا بلط ناما ندکع رک تاد ریهز ن تعک هللا

 هکهان تجرم هاکرد هدلاح ینیدل وا رفغتسم و بثات

 ناطلس هدکدید « نسیمرروب لوبق «رویئسا كع

 ۰ رایدروب ( من ) نمدنفا مالسلاو ةولصلا هیلع نينوك

 هلالفغ یییرع نیکد هن وکون هللا لوسر اب » ریهز نن بمک

 لءاش یلاع هک خب هتشيا راکینک یراکدید بمک نریکب

 هک ید ثتبحم *هذاح ندا اسا یکلق و كتعغش نالوا

 یهدیصف كرههد « یدروتک هئداعس سلع و هکح

 یهدیصف یرلتمصح رهز ن تبعك «ىیدال شاب هغم ووا

 . ینا روقوا هدەار وم تروصو هناقشام كب

 هب ءاضتسرونل لوسرلا نا

 لولس» هللا فويس نم دنهم
 "هدر یکهدرارزوا ر ترصح هدک داک هد

 اتا ی رپ
 دو و میان

 رارولکر دفا و +یربم+ روح ور ندوب ثعبع
 هکعا رکن و عباس دوف و هدهروک دم هنس نکل ۰ یدا

 1 یح زوةط روک ذم كنه وب ترعش هلع اب ۰ ید لار

“2 1 : N 
  Eردغغل وا هیس و2 (دوفولا ي ۰



 هلربف دیس «یدلیا تدوع هلا يابس و مانع و بیرخت

 یمه رش هلکعا رارف 7 ماح ی یدع نانل وب

 نمدنفاتاّساکرخف «یدا هدنلخاد ابابس متاح تش هنانس

 لو لا 3 یدع هدام و هلععروس قالطا ی هنأاتش

 ہدف و ی ره ز ی تک ی تهك مالسا

 ندد رکو یعردا وا هدنکا ماط نالیدا رده یرلمد

 هد س و ا وارک ذ هد و راق و یکیدتا مالا لوف

 ۰ یدل وبع وف و ییالسا

 ا لوف یم السا ا ربع یردا ر كيعک

 تجرم و لح لزمدفا یو ام تاد .ندنفاتت وا

 اراک یرشو یهدل وا فصم هلا قالخا م راک و

 هریک هرز وا قل وا رطح دتا زارحا هل ءنف و ی

 وا ه دو دز وا لصا و درک توت وش .یدزاب توتکم

 كنا و لئاز لاح رد توک د وح و٥ هدف ردق هنامز

 مرک | لوسر و یتیاده روت كمالسا نیبم ند هدنرب
 ییریعیب لاج هڪدم ندنفیدل وا لصاح قبح ال نمدنفا

 ندم داشنالاب ییس هدیصق ( داعس تناب ) نالوا لماش و

 دو ندفدل وا معاق هدو روضح الردا تع نع هه رونه 3

 ۔ لوسر اب» هرکصتدقدلا هتلا یهللا لوسر دیّوم تدسدق .



 رتعلا تا 1 ۱ ۱۹۸

E۱3۴ 2 ۰  

 یدتا تد وع

 ر ههروک ذم هلو هحدعم یهانتلاسر ؛یلام تاذ

 ےک تگ ۰ رلب دی د هد را هغ وو ییس) رد هلا وع

 یرلد وا لععلا لتحم كن هم و م هل ہہو هدو دا وا یر

 ۰ ردروک ذم هدهونلا دها وش یرافدل وا

 هلوسر هدن رخ الا می 7 هروک ذه ا ږړعاع تعب

 .هنعلحا ون E یزرح ی ربتلع یر لتر طح نمدنفا مرک |

 ا هخ ابو ر هدا صعءب نانل و هدهد دنف راص

 همت ندن رلکدتا رارف رلبل هشبج رارب هل راغ روک هدرلاروا

 ۰ ریدلیا تدوع یراقفر و

 یلف نالوا یرلهناشب كنم هلبف یط ند رب *یلاع

 لع ترے ح بولیروب لام را و نسیعد درب رخ

 ٠ یوا روک ذم لردیک هلبا یک یللا زو ندراصنا
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 ۱۷ باتک یصکیا

 هةتا ندستنعاط و ربخ ندنعلح هروک ذم "داف و تدوع

 .یدلیا توب روضح ضرع یتکیدمروک یثرب

 ابن قساف کءاج نا اونمآ نیذلا اهلای) هنرزوا كنو

 ۱ ۰ ردشل وا لزات یسدع رک ها (اوبتف

 همعاع و و 9 هو تعب

 تاد وح وم لس هدهروک د كم ی او ۵,طو تعد

 یس ەل ب7 مدح ی هد 2 صان ه.طو نمدنوا

 لاسراو نیبعذ رومام هلا ۳ نوا لیکت

 قلخ هروک 5 ءوآ ہہ ےک دو هرڪا ه.طو ۰ رابدروب

 3 لاتو هدن رلا را ندن رلفد الساب زج ر رمش

 هبطق *یدلوبعوف و ح ورح یلیخ ندفرط یکیا هلرعوف و
 اناس و نوفو ه ود و لتف ییراک دا یداصت یارو

 ڭنەروك در ڻايتعه تویلیا تدوع هب هب ده هلہمانتعا

 ۔هصح كنسر ره هلع وا مست یمهیقب هباجار ا یم

 ۰ یدلیا تناصا نود ر واو هود ودر همت

 اا :هدزل والا عير 7 ۳ دا یص تعد

 یس ەلہبو بالک ییب لر درکه لګ مات اط رو یالکلا نایفسش

 تأرج هلاتفو تفلاخ قلخ هل «یدلبا توعد همالسا
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 عوجر ندنراکدتسا كم ردل وا ییسودنک و ین: راقدنالر وط

 7 .يدليوس یتکیدلیا

 ا ۳ )4 n روصح دک ع وط

 ته رح هتسودنک بودنشیا یتکیدنکهزب کوس ر اد هلزا

 رخ ندا تدوع هدلاح رهعلدل وا شهج نوا
 یدنود هنبرزواكنا هدیداون عوق و زقفلاخحم مزب ندزغیدلا
 بانج یلاعت هللا داعم هسدارونل وا ضرع هزکیروصح ود

 زرولوا رهظم هنبضغ كزكتاذ نالوا یلوسر كقح

 6 نوا كعا صرع لاح.تعیقح قر

 و و
 هلع ىلاعت لا یلص مرکا لوئسر مع هان

 -وک ن٠ “ھل ہبق یہنع هللا ىضرديلولا ندلاخ نمدنفا لو

 ناعا هدکیندنک هن راحا » هملاراشم تردا ر ی هب هر

 دسیا لدروک ینیرالاح كجهدا تلالد هنرافدل وا هرزوا"

 تاکیدتا هدهاشم ییفالخو تدوع بولا یدراتاکز ز کلام

 تکرح هارد هلماعم قحدن ]وا هدن ربتج ر هک مر را

 «رایدروس اطعا هیهافش نایلعت ود ۾ ندلع ۱

 برغم هدنرنورد هدکدتک هنرلا دلاخ ترضح

 بولا ی د رد :اکز aS هروک یهدن وه وا كن ران اد اع و



 مداخ و نو نیبام لوخانل
 .یدلیا داشنا ییمظن

 اود ما یزرماش ندهرورزم یاسر
 ندرلنا نمدنفا مرک | لوسر هرکص ندنو «یدلیا لوب

 بوروب «رددیس كرابرع نیشن هي وش» هعصاع نب سیخ

 ید راهزاح رار هلادر یایابس نالوا شق وا بلج

 ۱ .ریدروی ناسحا

 فرط هددم وو نەن - هبفعن دل ولا ثعب

 هژسف قلطصم قب هبفع ندیلو ندیهانبتلاسر ترضح

 لاسرا و سعد زا و نوعا كعا بلح ییراتاکز كنس

 رلشعاان دجاس و لوبف یالسا قلطصمیب «یدلر وب

 نامز هدنرارا قلخ هروک ذم “هلق هللادبل و ۰یدیا

 فرط دلو هدلاح یمیدلوا هعدق توادع هدّلهاح

 ینکیدلبا برقت هرزوا كلک هن راجا ارومأم ندیرییغچ

 یشکش ب مرکب نوڪ الابقتسا ندقلطصم ین هدن رکدتشیا

 هود نوڪ ا یامداش راهظا یالوط ندنم ودف قراعیح

 هروک ذم توادع دیلو نکل ۰ رایدالزاغو جد نویفو

 ند رعشب هنرلحما زونه هلغلوا بهاذ هفوخ هن رزوا

 كلا حالس ¥ هزوک ذم "ها ف دز د وع هب هلم لوا



 3 ره درد یطرقا روا یر هزوسی نمدنفا م

 ندادا یرهظ ةءولص تودیک هوش دی“ هدکلرب

 دن كتشرش دد“ دفا مرکا لوسر هرعص

 هلارعش هلند اا ههروک ذم یاس ور هلا سولح

 ها ےک زکیطخ نکل ۰ را را رک هده ثوعبم

 ۱ ۰ رایدروب «زکیروتک
 هدک دلیا دا را غیلب قطنر بجاح ندراطع ندنراجما

 یتسمریو باوج هدراطع یرلتیضح نمدنفا ملام دیس

 یاشندهموق رم صاخ#ا .یدروم سما هام ن ساک

 هلا ما. سداح ن عرفا

 انلصف سانلا فرعي امك انا

 مراكلا رک ذ دنع ان وفلاح ادا

 3 الا سوراو

 مرادك زاححا ضرایف سیل ناو

 |  باوج هعرفا نمدنفا تاساک رف هدکدلیا داشنا یتیرش

 دنع هللایطر ناسح ۰ رايد روب ما هتان ناسح یسر و

 کر فنا | ورضملال مراد ین

 مراکلارک ذ دنع الابو دومب

 : وعا و ن ورڪ انیلع لبه



 لو السا ندزر» تک ٍ دوو هزکسرور و ۱

 رایدا يوس « ردندهیمالسا طورش تاکز یادا ءزشعا

 "لر هب د «زکج هیمردر و هل ه ودر هللا و» ےع ین هد ددا

 هەن دم رد : ردت مايو هعنم هتد د> زا و دا رفا مچ

 .یدلیا تیفیک ضم هیر روح و تدوع

 نصح ن هنیبع هن رزوا كنو یهانیتلاسر "یلاع تاد

 * ردشم روم نامش زا هو یم هلا ولتا ىلا ندع ی یرازفلا

Eهکر مه ندراصنا و نیرجاهم هد  

 بو البوط ند رجما یو رانا ويح دوج وم هنیبع ۰ یدیعو

 ناص چ واو اسد ر نواو ثکرانوا یکیدایا تدرد "
 فیف و هددندم راربعا ۰ یدر تک ه هنده راز هلا

 * رابدنل وا

 ن تات ح «تجاع دراطع ندنساس ور مع ید

 ؛ےھآالا ن رع ؛ےصاع نن سیف 'ردب نب ناقرز “سباح
 هس وع ناوسنو رلیدلک هیهانیتلاسر بای دیزن معن

 هروک ذم یاس ۇر ا هغم رلعا هدنراکد روک یرلنو

 ا رعش هدک ر وضح هک قح دعای » AER هللا لوسرباب ۱

 «ردنیشزهذ ونیز زجدع مزاربز ۰ مدیا راضتقا هلیداشنا و

 هدودفح ندندامس هر یوم تاد ۰ ریدلب وس ۱

 رطف هروک ذم صاضثا..یدالسشاب هنعوقوا ناذا لالب ق
۱۳ ۱ 



 لصف نیک نوا

 یداقو هب رڪ ا یح زوةط

 مو لاد و هتیطف همه دلو و هدب تم)

 . ریهز ن تبعك مالعاو بلاط نان ىلع ناو رهتاع

 دبع توعو دیلولا ندااخ دیرسو كو وزع هدوفو

 ن نك صو ۰ رار دیدم مرده و نداحاا ید هللا

 رج یاس ۇر تاتک ءتاللا مدهو فیت مالسا « كلام

 ۲ لواسن ینان هللادیع هاف و و مونلک ماو یشاح تاق و

 ۰ هنع هللایص ر قردصلا رکی یا 23

 دلو و هنیبع ثمب

 هلع یلاعت هللا لص مرک | لور هلع ثعل

 ن شد هدنمرګ هموفم هنس یراتر طح نمدنفا اسو

 بعک یب ندهعازخ نوطب نوا تاکز ذخا یتایفس

 بعک یب هک دو ھل راعا رشد و دنس هدف

 ۔رایدا ہدنشابوص مان طاطشالا تاذ هدکلرپ هلباعع یتب

 یییرادعم كناک زوم م# ی ۰یدالب وط ییناکز كيعک ی

 یزکلام نوصن» هك ب توالغاب همول هلا ۳
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  2دنا ید ی هروک ذم هنس س ینلان ها ربا ةدال و ۲

 مهار ا یر مع رک لع نده ون هی راج مان هب رام هدنس

 «یدلیا تافو ه رکص یا د کسنوا بواک هاد

 دنس امنع هللا ىطر ىلا تز بنز - بز تافو

 بحاص كنبحاص سیما مش راتردشعا تاف و هدهروک ذم

 هروک ذم هنس یرلترضح املاراشم ًارظن هنتنا ور نداقتنلا

 ۰ یدایا نانح یارسسنشاک مزع هدنسادتیا



 ربعلاتارم ار

 ی درس لس هل. فیت r ییالسا لد وع سهن ه وع

 تو و یعیدنل وا ہر صاح فٴاط قلا د وعن ه ورع

 روح هرکص ند وب تد وع ك ك لھ . ید الکد هدار وا

 توعد 5 یوو ۰ یدتا مالسا لوبو هک 4 یر

 ییسهورعاب» هدکدتسا تصخر ندرت ترضح نوجا

 «م ر ول وا دهد هعدا رارر دل وا» ندهد روم <« ررردل وا

 تکا توعد هند یی یلاها دک دیک ۸ شا بود

 ۰ رای دلیا دهس یدودنک و موش درد رز وا

 هام تام هدهروک 1۳ رج 5ا ی۶د af دعس ن ساف

 اف یرلم ودحم "با ا راد م صح هدا ع ل دوس راصذ الا

 و هل وغد هرب د یس هلق ادص هل هلا ولتا زوم رد

 نصحر هد هلو هسا ردنا ی هروک ذم “هلق تولوا

 تر هروک ذم *هلتبق نکیا هدلو نسف .یدیشلرو

 2 دا ردن وک نوا A سقف تودیک هب هکم ثراطا ندایز

 ۰یدل روی رابخایبس هدکدایا لاوس ند ون یاعتاذینکی

 رولیروب ماه ۰عیدفاو ثكمهبقن هللا لوسراب» دایز
 ا-طا صا هد وع كرو ند کیدلی « زعطم هسا

 ندکدلباتد وع هب هنن دم هدکلر هل.ساعف ر ساق هلعل روم

 رو-صح قلخ هروک دم "9 _مف چ و نوا

 . هرایدلوا ناتسم بواک ه یهانتلاسر



 است A تست تا تن ی تی یا

 ۱۸۹ باتک یصکیا

 كلام ندیوب فرط ۰ ریدر و ربخ یتغیدنلو ریارب هللا

 یغج هنلوا هداعا كناها و لام هسیا رواک ,قرهلوا سم

 ۰ یدلروب ناب

 هسا راروا وا فا و فیت ددا ى او تام

 تورج اط هجا زک هلیفوخ را ردا سبح یسودنک

 مر سا لوس و شعب هب یری ا اد هد هنا رعح

 اار لا و لها ناتو راسا یا شا
 ناسحا هدهودزو هنسودنک رار هلادر یلاوما نانلوا

 هیمرلسا تیح هدنبلق مدقم ندندورو كالام ۰ یدلروب

 سا ےک نوعا یعددقروف ندمت ىلهاو شعا روهظ

 ۔اوقا یکلام نمدنفا لسو هیلع هللا یلص ماعرف ۰یدا
 .ریدروب نییعت لماع هنرارزوا رانالوا نالسم ندنم

 یم اياب كنا هللا یّط ر هب دنک کم هکیلم جوزا

 هدر و ۳ ¥ ۰ ید وا لوتقم م دعم ندنهت ین ۱

 ۰ یدل وا هد ودوم نده وب تارهاط جاوزا الاراشم

 22 هدعه) اید رهش هروک دم ا ف یعب كنا وذ صحع)

 هرفیح صاعلا نو رع ندرت ترضح فرط هدنس

 و رلکلم ۳۹| لو تعد مواد نا یدنلطا ۷ و د.ع 9

 ۰ رایدلیا لوبق یعالسا هدیسیکیا



 هام 0 ۱۸۸

 تازا اغ هد وخ اب دفا سو هلع لات
 نیعتلاب هنت راما دکم ین هیما نب صاعلا 1 ی دیسآ ن

 عید راد یمرکب كنهدعملایذ توروب تدوع ه هنده

 ۰ ریدل وا لصاو ینوک
 كاتءوکح هکم تاتع تفو يکيدل دیک هنسه وزغ نینح

 یرترصضح هبلاراشم «یدا شلروس نیبعت هنسهرادا

 یوق كب یتیمالسسا هدلاح یغیدل وا هدنشاب یرکی زونه
 هاوخربخ و بح تیاغب «نمدنفا مرک | لوسر یسودنک و

 ندنردک هدقدل وا س ا هب هکم یم زه نزاوه ۰یدبا

 « ردشل وا لوتعم دمع » هدهرص واو شوا برطضم ك

 یدتا تافو دم » ندنغیدل وا عياش جد یسهفوجرا

 هدهظفاح و طابضنا صا رەد « ردیقاب ییعیرش هسیا

 یتناصا ررطر همالسا هلت و یعس ماّربلا هداعلاقوف

 یهیمالساترصت و روفوم نرخ مازلتسا تفویکدتشدا

 :باسنک ا ردو شلوا كلام داند تقو یکیدتا عاّوسا

 ۰ هنع هللا یّص ر « یدا ردا رورس و یامداش

۰ 6 

 | وهدف و رم ترضح - فوع ن كلام مالسا

 فیقث هدشاط هدنرفدروب لاوس یتلاح كکلام ندنز



 عوقو دیهش یکیا نوا ندمالسا لها هدهراح و
 ۰ ردندراصنا یدرد هکردشاو . .

 هود كس ترد یرکب تافتعم _ مانع ےھت 3

 ندنوتلا هقوا كي ترد و نویق هدایز ندکی قرف و
 ۰ یدنا ترابع

 بوادر و ناویح رزو هن ر ره كنفاط ب ولهلا ةفل وم

 ندعانغ وش راصنا «یدلر و ناوبح رفرق هراس ةارغ

 كنابيص و ناو نالوا شلدا ریسا هرایدلا یش رب

 ۰ رید] دنا دا هت رلرب یمهلج

 وش نس هللا لور اب » ص” مان هرصیومناوذ
 توالت دح رع ت رطح ندن کی دید « دعا تلادع مریسعت

 تصخر نمدنفا مرکآ لوسر هدکدتسا كعا لتف یعوق ره

 كحهداروهظ ح راوخ ندندالوا كمداوخ » بویمر و

 « رد رلهجافح ندند هدرلنا یک یمیدءج نداب قوا زد

 ۰ [1] ریدروپ
 لآ لص رغ ترضح هدط اوا كنهدمنلاید

 ربهز نب صوقرح نالوا یرلادنقم كنقاط جراوخ [۱]
 هنسودنکهلتماما ندحراوخیردندال وا كن هرمصد وا وذ موق م ىلحلا

 اتا عم نالوازاد هنابیغم رابخا هدو .ردوا صخش نالوا تعب
 . رددودعم ندهب وس



 1 یه دن راد كف لها نانل و هدش اطهدهرصاح ی

 .دازایسیه .رایدلیا اصلا هری ترضح و رارف راهلوک

 كنهدلکن ثرح روهشم ندنسابطا برع «یدلروب

 هرکب عیفن ۰ یدبا هدنرلجما كراهلوک وش عیفن یل-غوا

 هرکب وا ندنکیدنبا یغاشا ندروس هلیلامعتسا ( هرقم)

 هرکصندکدتا لوبق یمالسا رهلوک ۰یداوا یکم ود

 هد هسیاریدتا بلاط ییرادر یرایحاص یهدنن ورد راصح

 .یدلروب ناب یرلددل وا ولدا زا

 تا هلوخ یعهحو زكنوعظم ن نا هدهرص و

 هعافردوخاب ؛كنالبع تب هب داب ندنسامنغا فئاط کا

 یراصح هدا رولیر و هنسودنک یتایلح تالش تاب

 ضم هر ترضح ییفجهلو یییالوف تاکعا جن

 ییفیک هلو څخ ۰یدمر و نذا ربع ترضح ید یا

 همدنفا ماع ری رج یو یدل وس هر ترضح

 ع كشاط هنس وب هدکدلیا تیفیک حاضیتسا و تەجا ره

 « یدتا بلط تعخر هلیحر ندنغددالک | یغح هیمهنل وا

 یرصاح نوا یودرا هلا یهانرالا سر تصخر

 لاوما نان وا ماعا ندساطوا هلا نینح بورداق

 تع نع ههفوم مان هارعح یکیدلدنا مج كنااو> و

 ۰ یدلروب



 ۱۸ هم باتکی کیا 1

 تانک دیس «"یدا راشطا دس یدراوبق راصح ها

 ةرعم و تکرح ندنینح ایحوتم هقاط هل ردسع نمدنفا

 ه دزوح مو 6 ر ندنس هلو لی ده نالوا شعا لو ید رب

 را وا ارحا ی رش صاصع

 رايدر وب هرصاحت یئاط وتع نع هفیقت نداع را رعس

 - رح یس راف نالس ۰ یدک یک شرک ہر صا تزرع

 عضو قن” نوجا یک ود لراصح هل رلت راشا كن رع

 ۰ رد وب ین نال وا لاهعتسا وتا دما ید و)

 ندنعب دلحا كد ر هدن را ود هوو ند رص كةي

 تورم دهن ورد كل د روک تاود صعب ندم رسا له

 ۔وہھک فذاط و ۰ راد درلُشاب هکععا قرح ی روس ندار وا

 ورعا ندکیلد وا ید راد وبح رو شل ردزو هدشدا ید ر

 هن رافییضعت ك رانانل و هد راصح هلراقوا ندجراخ .رلیدتا

 ن روصح و نده رمُدط م رسا تەم ۰ یدنل وا ما ود>

 راق وا نالا هک ریدنا راد وا ردو لوا هراز رب ندورحا

 دن رکیدکی بوز سوک ترک یک یرایالا هکر کج هدا وه

 * رب دنا هدتفف ود



7 E E 

 مدام ینید-) وا ح ورح فرط ره یرحلاب لردا قلعت

 تاد ند اعدل وا شاروتک ه یرمیب روحو شقلو

 كن را مش ناتشن زعم ناهد نمدنفا یهانیتلاسر “لام

 ااو اسمش رم هت رز وا یر راب لدلاخ نداد تب
 .یدلوا ماہنلاو تبفاع لدم لاح رد یسیه كن را هح رج

 تایم یزف كنه دعس هعلح یهانبتلاسر عض رم
 مرک ا لوز ت ودنا ۰ یدبا هدنحا اسا ت راک

 ۳ رعب ترضخ ندنکیدلبا فد رعت وضع «نمدنفا

 یایاطع و فیطلت تودروط وا هدنززوا راف رش یادار
 ۰ رایدروب هداعا هنفرط عوف هللا هرفو

 كن رکسع نعد نالوا مزهم ار هدنسددا و نمنح

 حم هدا مان سا ط وا عقاو هدن راد نزاوه یغاط رب

 یرعشالایموم واو مامواندنهیدنلف رابه ای رلکدایا

 راح ودییه وشراقه هر کسع ۵ رفنالد ردن وک هل راتفاف

 مانتعا تسد "هدیسر ها را و ه ره هدن رد و مازا

 .ردشعا تافو ادیمش هده راح وش مام وا .یدلوا

 مش و اط ایست

 مانغ

 . رارف هنرهش فئاط یمهلق فرق ندنرلهزمنم نینح



 ۱۸۳ ۱ باتک یصکیا

 زحرد A كن راتءاصم یر هام رس وک سالت الصا هدک رادت

 ۰ ردناه ر هنغیدل وا هدهداعلاقوف

 نادم یرلن رابغاط هدفدل وا نانا هنماع یمام مارا

 سا هسابع ترضح ییسعا ادن نوجا توعد هرح

 ا اوا لس هستم نا هل رفت
 ادن ود « هبقعلا لهااب هرصلا تاصصاا راصت الا رّشعم

 ون ال_غاط تولک یراادص كل فرط فرط هدکد یا

 . رایدلیا تدوع هب ه راح عقوء یسهلج

UNS IAS 
 هر یینراق لدلد ریار هل رلهروم ( یدبلا یدیلا ) هلدلد

۳ ۳ TEYO e, FEE ۲ قو 

 ۵ هاکع رس یضوط هنو“ د رەد( هوج ولا تهاش ۱

 مالا راف ریدر وج زو دمازما روفلا ىلع ادعا

 نالاق هدنادسیم كن راقفتمو نزاوه هل غل وا رفظم و بلاق

 كنا دعا یک یرلکدتا طب یتسهفاک كن رانا ويح و لاوما

 ۔رالابعو دال وا ردو لب قلا یراکدروتک هب 4 راح عف وم

 ۰ رب دل وا راتفرک هن راسا "یدانا هدب
 فاش لا سر نا شک tsi at diba hd ti dadena ها

 ندنسد و لمس رفت ترد ندم رسا لها ه د هر راع و

edna ira bahra 
 ۰ ردشل وبع وف و ل وتعم هدابز ندشع

 یون ما هنسغ و كدیلولا ن دلاخ هده راح بیقع
2 ۹ A0 

SG ities 4 
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EOE ALTE | تام OE, YF ی ۱ 
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 اد ا ا اب ۳ ید وا مز “اک

 . رایدلاق زکلاب هده راحت نادیم

 ردو هزکد كتء زه « هدکدروک ازا و نابفس وا

 هرما 6 نآ وعص نا ات تم 4 ردوح هرم هنا یس هو را

 ۳" ین روس و كنا.فس وا نکیا شمال وا ناسم زوم

 ناو ی ی رو 7 را یک یکیدلیا جوت نس ودنک و

 دللا » هدهنرزوا یسعد « ید وا لطاب رح" » كنهداک

 ندشدرفیم و 2 ثنسد رب ند زا وه هر *نوسلر فا

 ا بود « ردولریخ یم ندن اوا کاح كتاذ رب
 ح ۰ یدلبا ر دکت

 یفیدس 1 وا ۵ لی : رز وا لدلد یرل 4 هد رب + ترے

 كرهد ( تلطلادتبع نا انا دک ال یا انا ۱ هدا

 ارو یرغوط هب ورلبا نهب ها زارا هد یتسودنک

 الع ترصح و سایع ترصح ناو هدا ا

 |ینانع ڭكنەلغد د وع سم ی هللاد,ع و ثراخان نابفس واو

 انار الاتس هاو ۰ یدیا رار وهدا e تو وط یداکرو

 ع هدنناب و و هدن رز وا هد نام وا رداق ° رف و

iدل وا ش او زکلاب هلا تاد نوا شد هدهط ر وا  

 8 باہ سا هلا زارا هنعشد ییسودنک هدلاح یراق



 )۹ باتک یصکیا

 یودرا عقاولایف یدلوا لصاح تهارک ندزوس و
 [۳ ]۰ ردشعا یداصت هتع ره دوم ر هد ما لوا نواب

E Eیرکعسع ن ز مس و مدعم ندنل وص و كن همو5 رم ر  

 دل مدفا رکا لوسر ۳ یدا راش 5 هد روصو ۱

 ۰ ره ر یرلب ره رزم رد هلا نوام ی ود رآ ۱

E NT TT N O E OT FAO ONTOS 

 ندیسا ین ا ب بل 11 یا ن ا ا

 !طعا ا ا هدابع ن لو _ ےس ت رز یا ول و ریفح

 هب هع اط هلیس هلو ےس یدل ولان د)اح ۰ یدبا راش هرو

 ندنعد] وا راط لو كج هدک هنینح "یدا و« یدا و یا

 د وا تم نع لولد واد ندرلع رط هعشإ همش

 ه دفن رط ياتسا یرلععتم و نزا وه ی وک و

 یک زو 4 قرافح فتو ندرلهاکننک یرلفدل وا ی ش٤ وط

 دا ولان ا نانل و هد ه_ع۔اط ندرلو وا یرافد رد-عاب

 نام یکی ندنسلاها هکر یهدنتفافر تولا راهراب ددعتم ۱

 یرلدعا-ط رانو هل غلوا شازو هدتعاس وا رلنال و! 1

 نور# یوورا ندنک,دلیا تدارس هده هراس اف 1

[rjهدباب وب اک تیا ) مکراک م کتی اذا نیذح مو و)  

 .یدلوالزافت



 ربعلا تا ۱ ۸ ۰
 س

 دودالا براق هصاور ر و لیلایدبع نا ید تهیه و

 ۰ یدیآ

 بوک تولوا یواح یکلهبلغ یلبخ هروک ذم لئابف
 نیکد ه هصدبا هبلغ هلتربغ لاوما و لایعو لها ٌهظفاحم

 ۳ ۱۰ یاب اویل نما هنسدظحالع تعا تاج
 . راشمریتک هب 4 راحت عقوم هجربارب لیمعتاب هراهود جد
 ۰ یدبا

 یراکدربنک هجرار هدفدل وا یوب عوعس تیفیک

 ا یا ید ند هاا هکم هرکسع رفت كم نوآ

 یحصتلا تالاوش تاحالاب یسهلج هلکعا قالا رفت

  ندنسلاها هم ۰ رود روب تکرح یرضوط هندنح ی وک

 نيكرشمو [۲] بولقلا ةفلوم هدا رلناشی راق هرکسع

 * یدنا را و جد یرلواط

 ندرف كم یا نوا یرادعكنو ام ودر کل

 ا5 نکیا رولیدیک هنرزوا نعد هلفا وا هدایز
 قثرا » هدقدقاب هرکسع هنع هللا یطر قددصلا رکب یا

 غم "ب ترضح هلدمج یراکدلپو-س « زلزو ر کس

 هدنرلتیمالسا زونه و شلوا ناعلسم یکی بولقلا ةفلۇم [ بس

 و لی یرللغوا و نایفسوا .ردرلنالوا شمالوا لصاح توق

 .ثراح یردار فالح وا E TT هلا 2

۲ 



 ن ای و
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E ASOT AEP. RD OID EG 
 و  axوا قد  A ۲ی ۱ 24

 ۱۷۹ باتک یصکیا

 اطعا 4 هنرو هلیماغ یراند كربلوتقم بولب ردن 3 39

 ۰ ردا ردت)

 ههروک ذم “هلق » هدفدنل وا قاطنتسا دیلولا ن دلاخ

 ( انابص) بویعد (انلسا) نکرونلوا فیلکت مالسا

 .انینلاسر فرطو شهر و یباوج «مدنردل وا نوح راکدید

 هردشلروب | رحا ر دکت هدو نده

 مزه ی

 ر داور یلعو كندا و ر هد رو زاعلایذ نیہ

 دشاط و عقاو هدنسارا فئاط هلا هکم هکر دیعما ك وص

 هاندتلاسر بص لئابق هرکصتدقدنل وا ج دم رکم کم

 تعاطا یسهلف نزاوه نکل .رلیدنا تعاطا هزمدنقا

 نال رح نف ب یسلاها کم د » هةى ندک دع ۱ 1 ۱

 ی یجهرلذآ هد هردشعا هبلع هصاحص-ا یالا 7 ۱ ۱

 ۰ رایدن الړ وط هدنینح نوچ ا هب رام لرد « ردکجەدا _ ۱
 رک ی ییدلوا بون تد دی هرم ا

 نزاوههدبراهلبق رقن یبو مشج یب و لاله یب هلیسهلدبق م
 یرضصنلا ی وع ر كلام و كن زا وه ۰ ریدشل رب هلا
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NRا  

 تول وا رومام یتارصح دز ن لوس و صاعلا ی ور و

 . رلیدلیا ارجا ییرتترومأم هدیجوا

 هب هع دج یب كن رلترضح دنلولا نن دلاخ

 یارو ت

 بوون ییس دنا یزع یرلترمصح دبل ولآ س دلاح

 ر هلا رادمان یللا زویحوا هرکصخدکدت | تدوم

 نوا توعد هند ییسهلبف هعذج یهدنسهبحات

 یزکیرلحالس » هنقلخ هلق دلاخ ترضح .یدل ردن وک

 ید زس وک تتفاوءیسیه هدکدید « زکیل وا ناس هدزکغا رب

 فوع ن نج.رادبع هداه اح نامز هل.بف وش هد هدا

 یهک اف یسیع لدلاخ هلا فوع یراردب كن راتر طح

 یهدنتفافر كردا رسا یس هلج دلاح ندنراقدل واشم ردل وا

 یهدنلاسکره » هرکسندکدتا ملست ہول ینہ و هراصنا

 وش را صنا ۰ یدرو ینیرما « نوسردل وا یریسا
 ۰ یدلیا ارجا ےلس یب ٠یدا ارجا یتہکح كرما

^ 

“ 

 بورداق هاوهییرالا هدقد) وا یو عوع»* تیف

 ۰ رلود روب » ۴ هکر ندنعیص و ها ر)لاح ی یهلا «

 هل دم ذج هلا لاوما ولَسک لاح رد ىلع ترصح
 حک ور و

 د ےہ“ را ق 1
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 ۱۷۷ تاک یعکیا

 روا وا تایحرف ی شل وا هکلام هاد توو یعیدنل وا

 رافعا ناتا تائیطخ هالغا هالغا نامز ره و

 رار هلدوع هننسهاح ندوب سلم ۰ یدا ردا

 هشبایررادرم وش زب » هلبا حجج هرب رب یرلت یهدنلازم
 6 زوشم رک ی رج هلدفاج یک یذاحا د وبعم هلہنظ راز

 ۰ یدرف ییسیه اره د

 یدک واو ینیهکیا كناوسن نانل وا رده یربمد

 نا رنو ۰ رایدبا اترف و هبرق یری تالطخا نا

 راردبا وصهیرببع# .ترضح هللا یتغت هدنروضح لطخا
 "یدل وانا سهل ذخا ناما اترف «یداردلوا هن رق ید

 زا یه رایت یادازا تاعا نا یدک کرد

  ولدازا كعماه ینبیسحمسب «یدلردل وا نوک وا ۰یدا

 وک كنهعتلد ن بطاح هموقم «یدنآ هراس ندنرا

 درو هداو زاقو عقب ولت او ه دن لب نکررو وک هشدرف

 ۰ یدلدا لتق هلبد كنیلع ترضح نوک وا

 .یدل ردل وا نوک وا هدوا «رد دعس ما یسهتا

 لاوش ۰ یدا"هدنح وا نوا كناضمر یخ كنهکم

 تدم و بولاق هداروا نمدنفا ملاع رخف ردق هنسيتلا

 تانمو عاوسسو یزع نالوا هدنسیلاوح هکم هدنفرظ

 دیل ولا ن دلاح هنسلردرف كرات هل.دن رګ كن راها:

¥ 



 ا 0

 هد رب ه رک صادق دن) و هدک رابم سلاح وش - دنه

دا سو هرلع یلاعد هللا یلص مرک | لو سر
 م

 256 ولاب ۰ ریدر و ها وح هر ترصح تود رو

 ۱ ۰ یدنلا یرتعس

 هن وک و هلا لوسر ۳ « هرک صذدودل وا ناسم دره

 كنس زکلاب مکیدتبا یتسلوا روهقم كنلها هدایند نيكد

 ب زع كنلها هد زون ۳ یدعت للا و « یدبا كت داعس نوح

 « ردکتداعس يح لكنسهصاطنابلح مکیدتسا نسا وا محو

 مع رک ردهن TE کا هدتفاجچ رده ؛ تو رده ر

 یرزوک نابقاب هلرظن تبع اکس ۰ نسشعا مملح ردقن

 هدایز اهد هدنس لاح و » یرلتضح نمدنفا تان اک

 ۰ ریدروب « ردکرک هسل وا
 هداند همالعا لها رک "4 یهانیالاسر E اف اپ

 هدسلح ر تون دق هوق نکیغو نعد ردق دنه

 ندنمادتها ب ودنا وحم همام نس هب مثب توادع و ضارغا

 لوا ىج و تءاعر دءرک | لوسر و ا ند هرکص

 رک د هدننا یر ترضح تاذ" هک ی دلبا دیار رد
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 ۱۷ باتک کا

 .od ڪا ناوسن نالک هتعب دره مدنفا 2 لوس

 خم لرو كناقس وا و دنه ۰ یدبا رول ییفددل وا

 ۰ ید روس 2 ردم دیه و 9 هدک دتشدا

 هد زکقح ۰ مدنه هللا لور اب ۳ جواد

 هد رار طح یلاعت هللا هک روب وفع یمراروصف شمع
 ۰ هروب وفع یس

 « زکیهعا از (اباطخ هاوسنهن) - ری ترّضح

 «یمردا الز نالوا هرح 2: مش ہرا لوسر اب

 ۰ کی هم ردل وا یزکیدالوا - رب ترضح

 .كدلبا هدر نکا قحوح یمدال وا و بدنه

 یاروا ۰ كدردلوا هدرد مو سيه نس هدنر کدوم

 ۰ ردیس زککح هل دل رلثا هلکنس

 نکیا روف و تاذ ر روطغ هللا نیک رع ترضح

 ۰ یدل و 5 توهه اط دن زوس و دنه

 هب هسک ) اا ناو 2 .) 5 ریخت ترصح

 زکی هما نات

 هر نچ لاو ۰ هل وا نایرف کس رک - دنه

 ۰ نسرونهدبا سما لب قالخا مراکم

 ۰ 2 نایصع هدو و رعم سا 24 ۰م 4 ترصح



 ی یا ا ےک E ا و عن مب هاچ ر و چ

TT ۷۰۹ کرد  

 شع وا عنم ندنفرط الع صعود و کا وارسل دوف

 كنهزج ترضح ادمشلا د.س هددحا "هوزغو «یدا

 رب ندنرفالوف و نور كنادهش توش قطعا شر

 و کم تفت دا مف کم E ةاندرک
 هدنزوب بوشب راق هنصا ناوسن نالوا ش 2  دتعب هء رک ۱

 ناود ن کک ردلب یس ودنک هدلاح یعبدا وا باعت

 اب اطخ فا وسن هدهرص و «یدلیا لوخد هیوبن *یلاح

 ۰ ردشعا رودصف رش یری رها وا ررح هد

 دقح بانج (ًاباطخ هناوست) - ریغیپ ترضح

 وهم ر وک رک

 هراککرا هز نس هللا و _ همتع تاب دنه

 ه ره ۰ نسروهدا فیلکت یش كفيدمروب فیلکع

 ی زکی ما هسدا

 ۰ زکیهعا قلربمرخ - رب ترضح

 كل رب یکنایفسوا مدا هستیا قازسرخ - دنه

 . مدنا رالاح ییلام

 هد سدا لدلاح a Ez (اباطخ هدنه) 2 نایفسوا

 ۰ لدقاب هنسهرکص ندنو ۰ نوسل وا لالح اکم

ا قفل وا هل دا. هلا I رم
 ك EE هرزو

 اب دنا

 و کا رب ا ا

 ۳ ۷.۳0 ۳ ی



 « كردا ثراو هیسایعو

 ٩ ۷۳ تاک یجکیا

 سالا ہیک یی رل هقش رش هدر یقانینلا سر 3 اک

 الا مظعد "هدر هدنامژ فالح هب واعم ۰ رادر ود

 هوما تلود و شا اشا هزساطعا مه رد تلخ یو

 دخ یسهفناط رانا ارخو

 ۰ ورا

 ۰ یدنا یشحو یلناق كنهزج ترضح یی وا

 لوب و تاخد کا تودنا رارو ہرے عو هد ون

 یوا ع هک( نیما

 ترصح ۰ ید یرغبز ن هلل دبع یسیحنرب نوا

 ہدنےاع مالا تو وره ی ساق دل ردا وه یر

 هدرلق هرکص و شاق هدرلار وا نامز ر بوحاق هدف رط

 بوک هی رب روضح هلفلوا شعا عولط ناما رون

 ۰ رد وا ناسم

 نامه وا یه رب رل الدا رده یرمد ندنآ وسذ

 هدو يلام یح دنه «یدآ هتع تاب دنه یمهحوز

 شا كن ر نانل و هدا ر وا كن ری دحام "هدلا و

 ی وخصع ره هسا رولاق هد زلف رط و تاب وغم دناش و



SI Aرم  

 مالالا لبق یمادتها كصح* ر اعقاو .ردیشاروب

 هشوک رکج رابه هدهسیا ردا وح ینتائيس ندبا تقیس

 ادته ال ادعد نايل وا تاس هناف و 5 ترصح ی ود

 ربا قلعتم هب هن رم سد ضاغآ ند ا فرط هد نوح

 هناعرک هلماعم و نالیروم زارا هق شب ندکدلروک

 ۰ نمهنلوا لج هلاح ر هقشب ندتو صّدصخ

 رارف هدصق مو ۰ یدبا هیما ن ناوفص ییا

 ناما رهظم هل هتل ال د كبه و ن ريع نداڪڪا نکس

 یستا لوبف یمالسا هدکداک هیر روضح بول وا

 لم یآ یکا هرز وا نفس ود هد هدأ یداروب فلک

 ندنسازع نزاوه ۰یدل ر و له E ترد ندنکیدتسا

 ۱  یدل وا نالسم هرکص

 ىلع ترضح ۰یدا هلطالط نب ثراح یی زکس
E۰ یدالبا لتفو تسدرد یو درم  

 یمدنفا ماعدیس ۰ یدبا ریهز نم پمک یمیج ز وقط
 یشادنرف ۰یدیشجاق هدشنوک یصق كنهکم ؛لردما وجه

 او ااو کد تونس ونک و یس ردن وک رخ درب

 یی دیصق ( داعس تناب ۱ هلا وا مرا و تداده

 هلا م دع ه یوس ار وصح و تع نع 4 هد دم ظا

 قرەلوا 8 4 هر وک ذم هدو ۰ یدایا لوف یال

۳ 
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 ۹۷۱ ۱ تاب ره

 هد موب ندنشد] وا فولام هلا وع مد تروح

 ۰ یدن) وا لتف و تسدرد هل. هطسا و لع ترصح

 هد وراقو 1 یدا ها ص ی سم 2

 ناسم ا مود رم هرز وا یعیدنل وا نام و لصعف

 یبللا هللا دبع ی هلک ی»ەداز#ع مور ۰ یدنشعا

 ۰ یدنل وا لو و تسدرد هلن هطسا و

 هدب رگ قح رابه یتا دوسالان رابه یا

 بش ز ترضحینلا تن و شعا تراسح هرنذا قوح

 هدلاح یدل وا طفاس ىلج رەش ود ندنحد وه املاراشم

 تاف و هلا ضرم وش هرخالاب و قداصت هکل هتسخ

 4 یربغبب روضح دتفب نکرولل وا یرګ رابه «یدیشغا

 ه یدنل وا وفع داکعا لوف السا و او تولک

 یا الا قن رک ناعز هک وا نا اه
 نک و یدودنک و تثار ندمارک تاععا یالوط

 یر ام و و تو ی وط هر یا هد وا و

 ی رابه 5 D هدودا وا یون عوعم*ی محو ی ۰ یدنا

 اطعءا تصح ر هب هلن اھم ود » لوس E TRE یک ۳۷۳



  t2فا  ۷ 2 3 e ۳ DTGیر <

 یسو روا اک یورک ےک ام ۰ یدیشعا دادن را

 ۰ ید وا مادعا بوتلو هکغا زک هدنتلا

 ید حرسلا یا نا دعس ن هلادہع یسک کیا

 نالسم امدقم ردیسیعاضر خا كناغع ترضح تاذ وش

 د, نیرو هتانک جو تول وا

 ررڪګ ولرد هق شب وا نک رردزاب هد اف یە ار تابآ

 هب هکم ندا ققحص یکیدلیا تنایخ تاکترا هللا

 هل.تءافش كناغع ترمضح .یدیشغا دادنرا بوجاق

 ۰ یدل وا ناسم هن بول وا رهظء هوقع

 كنهکم . ىدا لهج یا ن ةهرکع یسیهچوا

 نک ردبا ترح هدههدنخ نوک یقددال وا چ 1

 ه یک امج وتم دنع و شجلق یغوط هلحاس بولیزو

 ندعرک | لوسر و مالسا لوبق یمهجوز ۰یدا شم
 هی ود روصح همرکع «یدلبا ناما ذخا هدنفح دم رکع

 بولیروب (رجاملا بک ارلاب احر ) هدکدلروتک
 ترا او اا ها ناف رو ورد الت کم
 هندبم ند تبوه یی ر٤ ه رک صذدک دشا مالا لوبو

 هدنسازغ ندانحا هدننام ز هیون رص توا هلا فرص

 ۱ ۰ ردوا دیهش

 تروح مو رم ۰ یدیا دہن ی تر وح یسک درد
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 ۰۹ باتک یصکیا

 قلا ندناوسن و ر نوا ندروکذ یکیدلیا رده شیرلمد

 ۰ یدلروب ادا رفع

 راد كن ربضعب ندزنانلوا رده "یرمد کل

LAا نم وه وا  

 ندما رک باصصا همرکع هدنسه راح همدنخیحو شمر و

 لناق » نمدنفا مرکا لوسر کیا شّعا دیهش یاذ رب

 هرزوا كل هتنج بور و هلا لا هدیسیکیا كلوت و
 هداید هک ول اح ۰ یدا راهرو 6 مروهروک یهذل وا

 كنهمرکع هسلک هناعا قولحم فک تولاق هو جیم

 ۰ یدآ زغا لومأم هک نفح هل وا نال

 حک هرکص ندن و یر تاو ناف تو د

 تادام ترملا نم تون وفوآ هه هتظف رز هفت ا

 "هراس موسر هلا دادحا و ابا راض ا دالوا لتف نالوا

 ۰ رایدروب لاطدا و اغلا ی هیلهاح

 یزعلا دبع یسر كرانالیدبا رده ید ندروک د

 هبهنیدم مدقع ندهکم حت موفرع ۰ یدبا لطخا نب

 كن هلدبف ر ندیهاننالاسر فرطو شلوا نام تواک

 رب نانلو هدنتفافر نکیشلدا رومأم هغءالیوط یتتاکز

 تورو وک هب هکم یتا اوہح یعیدالد وط و انو ییعازح



 نع روس یهللا زن » نایفس وا هلک وس« یدلاق هم

 هنغد دز وا هلا هدد ندنهللا لدم 5 قار ی

 ۰ یع دلاق ثاکحه د ر اهد . اد ریتک ناعا «قدانا

 « یدا زا وا هل ون شرا یدا هل وا هلا همش ندا

 ۰ یدلیوس

 رےلط ى نام ندندال وا رادلادبع جام كندنمك

 هب هنن دم نوڪ ا لوبف یعالسا ناعع نکیا هدرنع هللا یار

 ۰ یدیشمر و هدعس تن هفالس یسدلاو تفو يکيدتک

 تایامالا ا ودون نا ) هزکص ندقدنا وا مند وب و بالج

 «یدل ر و هنسانا كاع ا هدف رش مما ) ااه ىلا

 هدداراو راتروص ردن هدراراود یکه دن ورد هرعک

 ۰ یداردزو یسه

 e لها نکیا هد هغر رش هیعکا ر ترصح

 « ردمح هل واه اخ ار » و ش۶ الد وط ہلا ےظء ماحد زا

 تاد ۰ یدشلاق هدنشآ هش وشم راک وا یه ود

 لهاا » قرەلوا تاغتلا زادنا رظذ هنسهچ ی ھارا سر

 « زکسهدنظ هن هجهلماعءقح هنل وا هدزکفح زس ندنب هکم

 هد زره «نسعرک هدازردار و ردار نس « ۰ رايدر وب

 زکیه » ندنرلکدید « زاکد هدننظ هلماعم ر هقشب ندربخ

 اما و ارحا قر نیا ا فات ود .« رک قامت
 اه

 نا
+ 20 3 

 ا ا و ارو و ا راو ن ا ا ا او کت یا ا
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 سا یو حد اش ین راس قیاس VON نا یاس اب هی یا
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1 iaاپ او  eو ا سس رد را یی یا کار 6 ی تیپ یادت ها ایا 4  

 ۱3۷  باتک کلا

 لءانصا ددع شل از وبح واد وج وم هد هبعک نورد هرکص

 ۰ هاب ات A یدلاق لبه A توردت | ه راب هزاب یسهلج

 ندنرفابا هلانوشروف یسدر ره كنهروک ذم مانصا

 نمدنفا مرک | لوسر نکبا شلردشیاب هن رز وا شاط

 یکناه هلا ناکوچ یهدندب هدکدتا لوخد ه هبعک تاذلاب

 فداصت هنفرط رو تراشا هسیا یدلبا تراما هّوص
 نالوا تراشا ندنرهفرا و هنرزوا هقرا حص ندا

 ۰ رایدش ود هر هنرارزوا یرازو رلت

 از تربت هج راس اب
 دودعم ندنرا هدسخ تاعونصم هل را « ل کاوو

 یتددل وا ترابع ندن یر رافعا و تردق كتاداج نالوا

 هتفو وا ۰ یدلنوف هنرهیموع راظفا كناتسرب مانصا

 كندر چم یسیرب ره كربندبا ذاحتا لا یرلنوب نكد

 یتفاج و تلفغ یدنک و یفیدل وا ردتقم هررضو معفن

 ۰ یدالک |

 -یدیشعد « راو دره مر » هددحا مو ناف وا

 هللا هراس مانصا رات كوب نالند هلان "هفاسا "لبه

 یرهچراب ره بول وا هراب هراب هدنسهطروا قاقز رارب
 ی رز کیا روتی وکلا ی دقاا وک کر

 له نامفس اا ۳ « ت ووا هن اب وا ی را مه ما وعل |



 زیرا لا ریسک مد ویا ت ال
a TF GP ADP AAس ` السا  E OC EF 

 ما ا ٩

  یدلبا انا ررر دام
 ها رو ا مراص فارس نم دنفا مرک | لوسر

algیراک اناتهحو هک یدناهدن ران اشذ تداعس سم هش رش  

 تاتقا ناب الاب هکعا عولط ندیش هدر هدّلاأ همایگ وا

 نیکده همدنخات ندنوج ىدا نامل ةلتیسدق راونایک

 یرلن وامه*هلحار یکازفا وتر ربن هدلاحیرفدل وا هدکعا
 ناڪڪا E تادف یا رطاب د ر 2

 توس تراک و a وربا 0 مدآ

 هرو“ ( ااا ( a و و نیل توص یرلیلاع

 هتسادح لدوسالا رخ «یدا هدقهروس تارو یی هش رش

 ریبکت و مالتسا هلا ناکوج یهدن راکرابم كب لوص ولا دعب

 ءىیدابا ماف زور هنو ین هکم نورد یس هلغلع

 یو ین هبک وک ناعما ٤ه دید ون هلا را رف هن رلشاب عاط

 یادص رشن هلا هعظم تربح یرقلا ما "یلاها ندا

 تراب ناما « یس) ر رهكناتمرپ مانصا و هدکعا الد وا و

 ید 3 رد-ه> هل وا A یرالاح EL لرد ۰ ناما

 8 ید هرکْنس ود

 و ا ی ی و ی تر و صدف ت شن تم

 ۰ سوز هو و تی سس
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BEN SANS CET A e FF 2 E ORD DAار 1 و  

 ۱۷ ۱ تباتک یعطیا

 تا هد د_بدا ید ر ٩ لر و ماد كیاح : لر هند 4 ی دد

 ۰ ردروب ( رخ هللا ,ءاصو ۱ هدودت) وا ضع ه راح

 دم ید یسهل بو هعازح هن رز وا همساس < ۵۶9 و ن 24

 یی رفدل و ردو ۵ رهمطظ تو و ندن رلفد] وا و " رح هر

 7 6 نوس# لا نداتو 9D و كص ندا ۰ رل رد ردلوا

 ۰ یدلروب اطع۷

 قلخت ی هل را شادو ر ٩ ناوفص و ۵م 2

 هدنهأب س اچ ناد توو یراکدلا قوس

 و هدیک ههر 2 یسهجور نک راقح ند وا بوت راحل بس :

 راکتهدخ راکس ندمءرلسا لها » ساچ هدک دد « نسرو

 ر یر ره بولیزو شیرف یدیشعد « هکعروتک

 تواک هتسهناخ هللا شالت د نماچ نک ر حاق هف رط

 هدکدلوس « انف شا ۰ اق یوق یراق » هنهجوز

 ۰ دیا كح هروتک راکتمدخ ۳ اک: یتاه » ی-ه> وز

 نس » ساچ نبدا زا سا ود « كدفا رب یهدوش

 ۰. لدا هروک هد ونلو هداروا ۰ نسرویلیوس هن

 جدن رولقد دهد مو هو

 قد رکع ه یدلاق نآ وفعص هب هک يلد حاق نش حاق ر

 هک رو هدننا بوقناق هلن وا یرصلف تارا را

Aa ES |4 هڪ دی رار و عار : لوف  



Nلا ا  

 هلا لئابق راسو هن نم هنج “رابغ ۰ راو ڭنەدابع

 3 رهش لدبل ولا س دااخ ندنل و طبل عفا و هدفرط یعاشا

 هد رت رم طح حارطا هدہبع وا «رلیدروس ما نس رک

 دیرللاع تاد ۰ یدل ردن وک ندنل و یداو نطبد هل عاج ۳

 ندنفرط شرف بوروب هجوت ههکم هلی رط رخاذا

 یا وا 4 راح راز دور وا جالس راهش و هاج

 ۰ ریدرپو ا هتسیر ره كمهلاراشم نوجا

 * ورما ی ناوه ص ؛لهح یا £ دم رکع هد رص وا

 ,لیذهو ثراح یتبو شدباحا هلبارکب ینبو ورع ن لیهس
 هد ولای دلاخ هدا نالند همدنخ تعاج ر ندن رهلبق

 ییز سما دلاخ ندن ربقد الاب ھه رح بوةح و راق

 یدلیا اطعا نیمأت ردقن ره هلبا همزال اصن میل

 رام رات یریتیمج هلباقلاب هل-تهج یرلکدهکید هدوسیا

 . ید هنبوپق مارطا دج جوارب *لرایرارف بولیدبا
 رادتفا فیس ترص هنیکیدلک تسار هسدا داخ ترصح

 هللا شرف لباق» هدیهش رف یکیا ندمالسا لها هلکع |

 لاح یراهشال كنيشک ج وا یعرکی ندنراهن واعم لئابق

 ۲ ۰ یدلرس هن رز وا كاله

 راحاف هدنل وو دلا ندقازوا رب ترصح

 نوه وا ه راح . رو هل وا a * « هل س٥ ر وک ییغددال را
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 E باتک يعنکیا ۱

 شیرف هلنهجیکیدلیوس « ردنیما نایاپق یتسوبق بوریک
 « نسروهزیو هکرد ربخ هل و ۰ نوشالیذر نس هللا »
 ۰ رادلاق .e ندنراتشهد و تربح رەد

 E هدیع تاب دنه یسهجوژ كناءةس وا

 هل.سهلک؛دیرازوسو ندنناسل كنج وز ۰یدیا هدکل رب هلا

 یدع ناما » توشیاب هنلامص كنابقس وا ندنندح 2 7

 «یقوب نردلوا یرحشعانو وش بلاغ لااب ۰ مرولوا
 «لوا ناس هدقار یعلاقفص » نایفسوا هدود عاب ود

 هدکدایوس « راررچوا كشاب یک رایخ هدصلقرب لاو

 رارف بوفار ندنلایلاقص كنابغسوا ندنسوفروق دنه

 ء یدیانف هننمااباخ لا

 ین هیءالسا رک اسعنات لب وط هدا وطیذ رغبت چ

 هاش راک ادف هوپ ند ا تاتو رقو
 نکیارافج ندهکم هدنرعه نیح بوروکیتغیدل وا رحت

 ناسحایمنیدل وا رهظم نوک و و یلاوحا یکیدلیا فداصت

 هال ًاعضاوتم ندنکیدلبا هظحالم و هعلاطم یلالخا یذ

 راوس یر كرام 4 یدک ا ءاشا ردف لوا ییشاب

 . یدشرپا هننالاب كنهقان یعيدل وا
 ادک عقاو هد فرط توا كتهکم هللا نیرچامم

 ن ۰ س ند هم هلا راصداو كريز ترصح ندنعف وم



RE ی یا a HO CON AT rS Sen ۹ rE 2 e رس AN E . 
ES E در سیم بک از تام سو و ۰ 

۱ E 
 ا او .یدبا شردت وط هماه وا سنا ییابف-س 2

 -وفیدنک هللا لوسراب » نایفس وا هدکداک لباقم یربیگدچ

 ڭنەداع ندعس كرەد « ن؛ہکحەدبا یک ال ھ یکم

 نوکو ۰ال»نمدنفا مرکا لوس رهلکعا تباکش ندن ضد رعت

 لراصناهرکص ندقدروب« ردنوک یفجهلوا ز نع كشدرف

 یدر و هيو ىلع وا دعس بولا نددعس یغاراب ۰

 هداروالوص ولادعب هلع مان یوط یذ مالسا رکشل

 نکد ه هک .هعفوم وا نکل ۰ ردشلر و یرما ففوت ۰
 ریش رق ندن رلتع زع هب هکم كىل سم رک اسعو كن رپ تاذ

 یرلفایا ربهلحار و ؛لرکسع هداروا نکیغو تامولعم

 یکیدلیا مست یک تولب هداوه رازوت ناقلاق ندا

 هقیفح ود « ردن هب ض تمالع وشد » شدرف هاکلروک

 هل رلهروک یتغیدل وا هدکلک هلتعرس كنابغس وا و مای

 « ردعک نالک هدک ها نایفسایا اب » بونالب وط هنشاب یسیه
 رغ ۰ هزکلاح یاو » نایفسوا ۰رلیدلبا لاو ود

 هک رویاک لا مظع یودرا ر شلوا قرض هروع دل 3

 ۰ ردهدعم وف وا نادم 4 رلسرا ر یسیر ره كس رکسء

 شکد ولوط كزکناعاخ هدنا زکغیدردلاق لا نوحه راع

 ۲ كص ندک دید 6 زکی ها همش هدنکح هل ود هب رات

 EDA ؛ناغارب یح الس “ندا ۲ Al ےب <
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 4 9 ناک کیا 2

 كلاس رمز ع لوا ئیراوس یک «هدان اا

 توبتمظع «یدنا رشعا هطاحا یفارطا یک راهاور

 سکع هنیمز ندناعما و هناعما ندم هزر ار لب رلادص رییکت

 (كالفالا تقلخ ال كالول ) تیسدق نالوا نايا "هدکعا

 ۰ یدیا هدکانا E ید رس

 ترصح نابفم و اهدو ز] وا | زفا تدامسم دوص ود ی

 رده یاس و سل هلهداژ ردار لولا ابا اب » هسایع

 ERIE 4 رددم ود
 9 E « سابع تر هج

 زرط تك و نیت هل رت تع اطا كنر تنوعت و ف

 - مور ند هک ردم "هوف كح هديا قرف یدرتعاطا و داہقنا

 .اشداب «ندرویلیوس یمتنطاس کو اح نس «نسیم

 كنس عت ۰ نیساکد شمامروک یتیراتطلس رقم كربه
 هنس هنط اب و ه رهاظ تعاطا و هنسل دقت هح رد و كن رکسع

 ا وک ادر وک ی ها تم دات یکناه ش 1 وا رهظع

 ۰ یداب وس 4 ردت و ۰ رداکد یو ۵ ثکددر کو

 نر هدلاع یدل وا ورشب هنرکسع .الماح دم لع

 هل والیدر كشیرو نوک و » هكا دن زوک نایفس وا

 واوشعد « ردنوک یعجهنلا كنماشنا دحا مو و یفح
1۹ 



aTرفعلا تار  

 وک ساف ت یھ مدک دتا لک نایفس وا هن رزوا

 وا نوڪ ا كرم وک at كنو اه ی ود را هد صا

 تک رحه سم ص یر ه را كن راس ر مخاط ماط مالسا ایچ

 ندنتامم كن سرب ره هک رک ندار وا هرز وا ماظتا و

 تداعس راوا نابالراب ندنرازو و هدکمرتد رلغاط هک بوک

 هدنسهقرا رابغ ناملاق ندرب !را لاع باتفا ندنماشب و

 دهعاصندنرا وراق باعصا دارفا ۰یدنا هدقلوا بوح

 تبالص هدهح رد كحمدا تمواعم هسا وا كح هک هلد

 ۰ یدبا رو رلغملا تود ( هلا نوع

 اا لاو داوا و ناطر ره نایت ولا

 مالسالها هلتقو نکیا ریو باوج سابع ترضح و
 موا ىلع ساب وفا 2 اشعاو لایق ناب هلس ساد هدنملع

 دل وا داقنم و عیطم ندلکوک و ناح یک یربیرون یزوف

 .یدروک هدنجما يطع تیعج وش هدلاح یراق
 - دصاخ رک اسع هل مدنفا مرک | لوسریرانگ ورلبا

 هات دامس و تمام مک ترصح ۰ ىدا تیععت یر

 هلرک | ید دص هدن) وص هدنعاص و شما | و صو هواي

 نرجاپم تولوا ر هابحاصم فرش رضح ن دیسا

 سس

 تو

A N1 



 ۱6۹ 7 باتک یعنکیا

 ندقح بانج نایفسایاا » یوم لام تاذ هدکدروتوک

 تکحهدیارارفا یهدلوا هلا قیالهتدوبع وته ولا هعشج

 ی ردقن دما » نایفس وبا «رایدروب « یعداک تف و

 مایاب مایا «نسشعا یلتچم رد هابرفا ,علح ردقن

 هلا هقدر و یلاعت ےییا ET کس

 «یدلیوس « یدنا زلوا هلو یلاح كشیرف یدیا هسا وا

 «یعدلک تق وتاکجهدیا رارقا یمت وبن معب هربمش+ ترضح

 -امهلروف ندهمش زونه هدن و » نایفس وبا هدن رلفد روس

 اهد نايف انا » سابع ترضح ندنکیدلی وس « ےشم

 ریش لاو هتسکدلوآ نام. ۰ نج هنا روا ی

 هدنکح هدبا ریعط یک ده ر یس قوراف شمش

 یتداہش لک هللا مالسا لوبق نایفس وا هلکعد « هعاهابتشا

 .یدلیا توالتو لير
 هنمدنفا هانیتلا سر سایع تر طح هنرزوا كنو

 ۔ودنک ءردمدآ ر روس یناش نایفس وا هللا لوسراب »

 « نوسنبا راضتفا موقلانیب هکر وی ناسحا زابتعا و هنس

 تلاخدهنسهناح كنابغسوا » نمدنفامرک | لوسر هدک دید

 ورا بوق یتسویق كن واو ناغار یتحالسو ندا
 ۰ ریدروب « ردنا ناروط وا هدنس

 تصخ رنالیروب اطعا نوجا یتدوع هبهکم قثرا



 : ربعلا E به

 هدک دز هنک وا دل رداح وا سابع ترضح « یدآ شک ۱

 هدنس هللا ودعای » رار هلیسمروک ینایفسوا قورافلا رع

 یدعم هک ت ياريس هدروط ۰ ناما هدن ردراو ناما هت

 نوا قلا تصخر رەد « نج هر وا یکنو لصد

 ترضح نکل ۰ یدنک یرقوط هائو هع هل لا لع

 رزکیشلب هت داعس ڪا مدعم ندنا بولر ممم یرتاق سابع

 لوخد هورجا ید رع ترضح بقاع ینلوص و
 هدب ییید هل ۰ ردینعد كهللا مدآ وش هللا لوسر اب » و

 هدکدید « عهروا نو یدسعت هدر و نذا .راو یتاما

 . دلیوس « ےشمرب و ناما هنایفس وا ن » سابع ترضح

 هک لوا ناسم نایغس ابا ا » نمدنفا تاّساک رف ندنکج

 یا و تالاب » نایفس وا .ریدرومب نسهلو یتمالس

 ودعای»بول وا شارپ رع ترضح هدنا یکیدید «معاباب هت

 لر لرهد » دا لوس هد هرم ٌنْط یزوس و نس دررا

 اسو هيلع هللا یلص مرکآ لوسر ءیدالشاب هکم رد ند

 یایفس وا ڪک و » هسابع تر طح یرات رطح نمدنفا

 « زرهقاب هشاحا نیراب هدهلبا هظفاح هدکرداح یدنک

 هن رداح بولا یتایف-س وا سابع ترضح ۰ ریدروج

۱ ۰ ES 

  103/۵۳ 0هت داه_م روح یتامعم وا هلا ی یخ صا نباح ا بص
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 لو شش نا تم ین

 ۷۱ ۷ باتک یعنکیا

 شلوابهاد دماه وا ضع هک وا سام ت رم صح

 ۔ردلوط یننهذ یراکفا زلاق عاص هسک رب ۶ ندشدرف

 هد ول و هطسا و نوا یرلنا تع زاتس EA « نو کیه

 هرششطند ود را E هب هب ود "هل مر نوگاكمر و دوح و

 هلکعا قداصت هنراشادق را هللا نافاس وا هدقدهرح

 ۰راد اط ییدر رپ ندن راسص

 هدک دب د« ردتمالع ه و لصفاایااب ناما » ناهس وا

 نان روک ینامناخ كشدرف هسیا رربک ه هکم هلتموصخ

 نایفسوا۰ریدروب ناب ینغج هلوا لوک بوناب یک رلشتا

 هالا لوسر روح ب وردا هی د را 2 رطاق ییایعس ونا

 ۰یدروتوک
 توویح یر ره ند اما هک رک ندنک وا )ست

 هدکدروک یسابع ترسصح و ردنا لاوس و د« و «

 ترص ح ۰یدآ ررمک هی رداح تود 4 ردلو سر «

 شقا شنا رب وب ندنسپه هدنکوا كنبرداچ هسیا رع
 صیرح كب هكا لوک بوقای ها رہق شتا یشیرقو



lT 

 یو ه۴ ناو ثراح ن نایفس یهانیتلاسر "هدازع

 ۰ری دنا ربا رب هل سابع ترضح ید هما ن هللا دع

 لرد ولرد هدنتح ضد فا تان اک رض تقو ر رنو

 .روب تافتلا هدهنسیکیا ندنراقدلوا شغل و هدرلت راقح

 فرشورهظم هوفع هلتعافشكن رلتمضح هلس ما .یدل

 ۰ ریدل وا قرمثم هلا م رسا

 نارهظلا رم عقاو هدهفاسم حرف ترد هب هک
 ۰یدل ردفابشتا هدلحم كينوا هصک وا هدقدلراو هنلزم

 .دل وا هرزوا مه و یسیه كشیرف ییالوط ند ضمن

 ردو هب هک وا یا ندن س هظفاع كرالو هدلاح یراق

 هب هکعو هنغددتح ندهندم هلرکسع كمرک ا لوسر

 ۰ یدیا راشمام هلا تامولعم هنغیدل وا ہدک لک

 صحت بوقیح ندهکم هليساقفر ضعب نایفس وا

 هنزوک را شتا ناناب هدنا رهظلام قو و ہیک نک ردا

 ندا تباصا قیرح یراکفا رەد « هو » هدک دشلیا

 یدلیا هظحالم ردقن ره ۰ یدالشاب هقعتلوط یک ان

 یداصت هش هل و هدنرگ ۰ یدمهر و ینعم ۲ ۳ ددا

 بودا هبلغ ناعلح هربلقهدءوطخ ره ندنفیدل وا شما ا

 تربح و مه و تسد هکایوک و ردا فطعهرلشنا ییرازوک

 ۰ یدبا رکج هب و رک ینسودنک بوتوط ندنس هم

TIF ۳ 



 متتشاماولعا ) لرد لهاو یتفیدل وا ندردلها كبطاح ۱
 ییرتدل وا رشا هل سهل ىلح ت را )م J> ترفع روو

 ۰ رايدر وي نايب
 دفرلخ هد هادم ییرافع ن مه دا ریه ترمصضح

 ههکم هلرکسع یو یج*ا ر رهش بولو > ۹3 1 3 ی ۶ 3
 نانلو هدب رل هس تقافر ۰ رد راش هروب 2 ی اهح وتم

 ۰ ردوش یرادعم ا

 رفت

 ندن رحامم ۱۳۰۰

IC) ۰ ۰ندراصذا  

AAنده راض لاف  

EEE 

 لصاو هعضوم مان هعیلطا وذ یربیب لاء تاذ

 هنع هللا یصر باطما دبع نن ساء هدراهدل وا

 هب دنده ب وفح ندەكمەلىلابع و لها 1 رجا م ی رات مطح

 لها هلاغلوا فرش هلا یون تاقالم ۰یدا روک

 تقافر یرودنک لاسرالاب ه هندم یسایشاو لایع و "

 ۰ یدلاق 3 كب ن رم ید



 ۱ ام ح ۰

 هد هج رد قج هيم هچ وا هل شوف هفرط ور نده واو هاج
 ۰ یدردلا هنتلا هظفاح قص مص یرالو

 تست قلاراوا تولوا ندنرولدازا كعاه نب

 تدوع یراق ر هدنمان هراس نالوا شاک ههندم نوا

 مرک ا لوسر هتلی ن بطاح ندمارک باصعا نکردا

 بوزاب دغاکرب رباد هنتک رح یهدنملع شرف ك نمدنفا

 كنحاص یدغاک وش هراس ۰ یدردنوک هب هکم هلا هراس

 هدلاح یعبدل وا شک نده دم بویلزک هدنحا و

3 ^ 
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 لدغاکو رابخا _هثسهطسا و نیما لبربح لاح رد تف

 راسو یضترلا ىلع ندیهانتلاسر بناح نوحما یذخا

 هدعضو»نالند خاخ ةضور هل وا لاسرا تاوذ عب

 یدنلو هد راک:ا ردن ره هرو نم ندنرافدنوط ییهراس

 توا راقح ندیم را یحاص دعا رارص الا هد ها

 ۰ یدنلوا عدقن هیهانبتلاسر تادو تدوع ه هند

 هللا لوسر اب » هدقدنل وا قاطنتما و بلح تطاح

 ندم ریغت ردو هرذ هجالسا ند ےشیزاپ یدعاک وش هللا و

 هشیرف زکلاب نوحما نیمأت یلایعو لها نانلو هدهکمو

 « ردلکد یثات ندیش ر هفشپ ندنسهعلاطه تنم لدم

 هدر ونذا هلا لوسر اب » رع تر طح بقاعتم ینا وس

 نمدنفا مرک | لوسر ندنکیدید ¢ مهر د) وا قفانم وس



 ۱۰۳ ۳ ی 2

 هلا دلا ادن ود مدلا هم هاچ هدف رط یکا 7

 کف ندو د نایفسوا ندنرقدروب رد تب شیا
 را هعدد » ىلع ترضح هلکعد « یمرول وا

 یا » هلتعنع هاا م نایق-وآ ۰ ریدلبوس « ردقو `

 یدنک ن هد فرط یکيا هکزکيل وا هک ١ نیس رشعم

 ساد ندنعیدوط یلو کم لرەد « مدلا هعاما

 ۰ رایدشلوک بود « نوسر و رالقع هللا » رادیشیا

 شيا هل » دنه یعهحوز هد هب هکم نایفس وا

 هلع | 4 اکح ها ناف وا و لاوس ود « ادروک

 شرا ثلکیدروک » بوروا هعدر هن کوک دنه رارب

 ۰ یدلیا رقص یتایغس وا ود « ردیمو

 هدکدلیا تاعوفو ناب و تاقالم هیا شبرف یسادارف

 هکالدم رنک ییربخ هب راح ۰ شفلکا هلکنس یلع» شدرف

 ۰ مل هلوا نیما هک دم ربتک یتیرخهطاصم مهنلو یلکرادت

 ج ود « یدلوا لصاح هدناف هب ندکشیدا لاح ردش

۳2 

 لوسر ه رکصن دک د تک توعح نده ندم نایفس وا

 ت والا هناکر ادت نوحاكقک هن رزوا هکم نمدنفا مرک



 ها و

 یی هک راقرب هد ولاق اک شدا نسرواموا تعاغشیعدنن »

 6 مگا رب عاص راب جت مد ون شادق را EKS هل

 ۰ یدرو یباوج
 امنع هلا یضر ارهزلا ةمطاف هلتریح لاک نایفس وا

 بش ز دلو رم سهم ههطاف 5 ناما « کا هرات مصح

 راوح ید ۵ لب یک یعندراتر و هلا هاج یصاعلا وا

 یس ودنک همطاف ترضحهدکدد « راتروقبولا هکتاجو

 کج هباک ندنلا قعشراق هرلشیا هلن و و یتفیدل وا ندناوسن .

 نالو هدنشاب قګ یکیا هدنسانئا هلاک و ۰ یدلی وس

 6 ىس ه> راب رو وس اه » نایفس وا ۰ یدا روان وا

 نالعا یمگید) وا هدنس هاچ ۰ عهروت وک هد و

 یدبد a» هل وا ترعلا دہ س درو اسد هک نوسلیا

 هل هاج ردقجوچ رب لعوا » دهطاف ترضح هده سرا

 ۰ یدلیا اطعا قیاوح « لی یفیدل وا

 هنع هللا یطر یضترلا ىلع بولاق ريحت” نایفس وبا

 قوچ مشا عب یلعاب ناما » هلتع نع هاب كن رلتر طح

 هش اب مب نس ۰ مدرشاش یمتجاب ه ۰ یدلوا لکشم

 كنه نم » ىلع ترضح هدکدلیوس « وق لقعرب

 هد صسانعم اردک و دیس هک ض وط نامش ۰ نسیکو»



nی  REیک و )ری اک سا  

 E ا ۱

 یم هم رک هګ ضغوط لوصولادعب ه هندع نایفس

 اع هلا یصر هبیبح ما یهانیالا سر هلیاج *هلہلح

 طاس نالوا طوسب» لردیک هننرا ها داعس كن رات رطح

 كس » هبلیح ما ٠ یدروط وا هدرزوا یون فرش "

 هن هغعروط وا هدنرز وا یر اف تاک رشم رب یک

 ندنتلا كنايفسوا هلتدح یطاسب رەد « ردراو یتقابل

 شوا هررش ردقن ی هلب ربا ندزر » نايس وا هدکد کج

 مالسا کب قح باتج » هییبح ما ۰ یدلیوس « نس

 تسانر هدنسارا شدرف كنس ۰ یدروب ناسحا ییفر

 لوسر توبو ادخ تبنادحو رار هلکتاطف یاوعد و
 ماع ر یک یصتاط و رکلود كردا راکنا یارک

 ذاا د وعم یتیرهجراب حاغاو شاط یرقداب كصاضتا

 نایفسوا هلکعد « رولوا یقحابف و رش كوب ندکشیدا

 دع هیون روح براق قنارزا دا لا ا
 فاش باوح ر حبه ۰ یدلیا احر یدومع دید و

 ۰ یدمهلا

 ايهنع للا یر قرافلا رع و قیدصلا ركب وا

 هد هسا یدراولاب هلترااز هقشب هقشب یچد ییرت طح

 یدنک هح روما یکو اد کا لوسر رک | قددص

 4سرا رع ترصح و یعیداوا یت ےہ رلص هح | دم هدد دب



  PA 2 E 0او ار و ۳

  2 3 ۳ êzرععلا ا ۰

 ربغب یسهشاط رکب ین نکیا ندنناباحما هطلاصم یرلماغا

 ندشیرف یاسور كلردا ماف هنملع یسهلبف هعازخ قح

 ور# ن لیهس و هيما ناوفص و لهج ییا ن ةمرکع

 تاننشک مرکب ندنسهلق هعازخ دعوی ما

 ۰ ریدلیا تراسح هنت

 مدقم نوک جوا ندزمراو ههندم زونه رخ و

 هلهج ویع وق و هما رک باعصا تیفک ندیهاننلاسر فرط

 لاس ن ورع هلهج و یوم رابخا ۰ یدا شاریو رخ
 دیس و اللاوو دابرف تولک هب هن دم هل ایفک قزد یعازخ

 دعو رکن ندنراکدلیا اکنشا صرع هرمدنفا تانک

 نوجا هطلاصم ددح كايف وا ًابقاعتم و هداعا هلترصن

 ۰ یدلروب هدافا هدیهددل وا هرز وا لاک هب هن که

 تولوا لخدمیذ هده روک ذم ةعقو هدا نایفس وا

 شنا ییالوط ندنربتن واعم هرکب یب هلادمع ضقن كشبرف

 شیرف یاسور و شعتلوط یراکتا هلبا شالتو فوخ
 بابذ یتفارطا كنسير ره هدنراکدلیا تدوع ه هدم

 شرا ر هسلصا ره » ۰ یدیشمر وج تمادن و ترج

 .ردالغایزمانا هسا رابوط دمع یدک یدلوا یدا

 لرهبد « قاب هنس هراح كص ددڪګ هد تیک هب هند

 ۰ رادردن وک هی هر دم ییایفسوا



۱:۹ E a ET 

 ڭكندھاع ندا تدوع ۰ ید هنس وش راق یہالادیع

 یدنا روالعا توکو د شاب ندنرزوک لرابم هګدقاپ ۰

 هده راحت نح كن رات طح ع هللا یطر روعح

 ندنعثد ىلا غاص ناتوط یتداعس یاول یغنیدل وا لماح

 لوص یداعس یلول ندنکیدشود هلا یخ: نانسشرم

 ۰یدیشعشود هليا نعش درب دىلا لوص و شعتوط هللا
 یرلتمضح نمدنفا تاولصلا لضفا هيلع تادوجوم رخ

 نیحانج هدب هللا هل دا ) هدنفح هنع هللا یطر رفعج

 ترضح و دارا ینفرش ثیدح ( ةنطا ق ا6٥ ربط

 قح بانج لد ندنرالا ندا طوقس هن راګادنع هرفعج

 نیحانطا وذ ۱ رفعح ترصح هع اٺ ۰ راد روس )

  ۱ ۶یدنل وا هم هل رلع-ا ( رابط ۰

EC 
 ندنس ی ام هاب دح هرز وا یغیدنل وا ناس هدوراقو

 رکی یدو ه4ب یره ناماو دع یس 4 ہہ هعازح هرکص

 ندفرط یکیا «یدیشلوا لخاد هتناما كبرق یسهلبق

 ضرعت هرلنالوا لخاد هتناما كفرط رکید یسر حبه
 و
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 دز و نیعوقو تروص كرح هما رک باصصا عج هدنناب

 یفیدلا دلاخ یغاعس ندنرهد) وا دیهش هللادبع و رفعحو

 هدام سو تاسو تا هلهح و ه كمارک ندهاڪو

 یتعاص و كدلولا ن دلاخ رار هلا ناب یبرلفدل وا

 ود ( لولسلا هللا فیس ) یتسودنک نوکوا هنرزوا

 ۰ رلیدروب بیقلت

 رد اسم یراآ دم لرل ال وا فلت نق رس رد ۱

 ها مالا لها تولوا اعضا كن د وج وم هرع راما

 ندنغیدا وا یش رونک ود هللرف ادعا رکع۶ نکل «یدلیا

 لا وما نالاق هدنادیم كنعد هلرظا فرص ندنرلدععت

 هدن رال وص و ه هن دم ۰ رای دلیا تد وع مادتعالاب یسهرشک

 هدر تارا ندا تیس تاموفف یراکذلیا اب
 ام ید هومن دره وقت هلکغا فاو دنماع یا

 . ردم هنسەرص هراوتم تاز

 كبلاط یا ن رفعج یرلترمضح نمدنفا تان اک دیس

 ههندم كمارک ن دهاحش ۰ یدا نوزحم ك ندننافو

 هدرهش حراخ ییا رکاسع تاذلاب هدنرااوص و موب
 ندنرقدنل و بک ار هدلابقتسا نیح ۰ رلیدرودب لابقتسا
 لغعوانانلوو یص زونه كنیرترمضح بلاطیبا نب رفعج



۱ 

 رک کھ ی و و

 « ردد وک یزارحاكف رش وا نوکو ۰ نمهلوا لداعم هنلقا

 هتشدا سفن یا » هلا باطخ هنسفن یدنک هرکصندک دید

 قثرا «ثدلاق درحم و یر ندناکلقم ولرد رهو زکلاب

 یهللا لوسر تبار رەد « نسیلعا ازغ لا صولخ

 مالتسلا راد مزاع ته تو الشاب هب ه راحت الاغ

 تلا ط یا نت رفعج ىلا f نا یعاصس ندنغیدلوا

 هراب ردو نایک هده رام رفعح ۰ یدلا یراتر طح

 ۰ام لا یطر ۰ یدل و ادیهش هدلاحیعید) وا ح ورح هلا

 رللادبع یغاحصس هرکص ندننداهش لرفعج ترضح

 كن راه راب نکر دا برح بولا یرلتضح هحاور ن
 عطف ییرادقم ر ندنکوک ندنغیدنوف ود جلف هن سرب

 هکمرب و تیذا هده را و هغغاللاص قمراب ۰ یدلیا

 هلا لوزا هر ندننآ یرلتضح هیلاراشم ۰ یدالشاب

 هتوف بوصاب هنرزوا كنغمراب نالوا ج ورح یتغابا

 دهس ۵ رک ندفدنآ بورابود ییعمراب و یدکح ىلا

 ۰ هنع هللا یطر ۰ یدتا ماود هرح نیکد هب ها وا

 دلاخ یغاصس هل سارا قافلا رکسع هرکصندنو

 ê ردشلرف ج دلع ز وعط هدرلا هارلاح ترصح

 هلا لو سر ترصح هدانا رج تف و از راع وش ۱



ENتو ره یخ  

 رو یه آ نیک شرعا هیر ترضم
 ورک یرتمضح هحاور ن هلادبع ۰ رایدلیا هرکاذم

 هن دعب كنهفاسم و ییفج هیعشفاب هتمالسا ناش كعود

 ییغج هم هل وا نک هدافتسا هلدتف و جد ندهناعتسا ارظن

 «یدلر و رار + رح هللا ىلع الکی ندا ناب

 یا 00 ام همالتما كاع
 ر

 زویکیا هلرلبرع و مور هد رکدشن هعضوم مان فراشم

 هیلع ادا تسار هشراودرا ر لدوجوم كی

 هبط یمهنعم كمالسا یودرا بولیکح هل مان هئوم

 كن راصتالا تالامن هبایع یسهرسیم و كن رذعلا ةدانق

 باق یرتضح هئراح نب دز بوليرو هنتسایر تڪ
 « رلیدالغاب فص وشراق هند هدلاح یقیدل وا هدرکسع

 هه راح ۰یدبا نیکنزك یرات رطح هراحن دز

 كن رلقلامرخ "كنم را هلوک« كان رله راج هده رص یغج هن الشاب

 و ردا ثادحا راهدقع هرم ضوعد هدنباق یمهرطاخ

 نیب رک اع ندنکیدروک عنام 4 ورد توعص یرهدءع

 رق هک زکلوا دهاش زکیه نیس رمشعم یا » ًاباطخ

 داراردقت «مدلیا دازا ییسیه هدا راو مه راح و هلوک

 هتل لام تس یسیه هسا راو ماکلقم و راثع و



 ۱ ۵ بانکی کیا ۳2

 فر ط E ک هب ها كم ی رح ی وتعم كراع

 ۱ ا رم ی رار صح 4 راح ی دز هبه رع هقرف

 حا ورن هللادبع و تلاط یا ی رععح تولیروب نع

 یر كز ہد ار طح مع هللا یط ر درا ولان دلا هلا

 ۰ رایدل ردن وک هنن رز وا لیبح ر2 قف رتل اب هن رات سطح هنع ملا

 بای هد وا و درج هلا رولو هه ھر هرات

 کے ر هحاور ن ےللادبع هدلاح ییبدل وا تداهش

 یتیدل وا درهش ید هلادبع و یسعا افا ییسهفرظو

 کت ۵ سم ایلیا هست لا باما ۱ هدر دهن

 ۰ یدل زوم هلص و و فا یوا
 ٹال بح مس هدود را وهل رب مات ناعم هرو کم دف رف

 رکسع كب زو ندشناح رصيف هن رزوا یمهاعتسا

 هل را هلق نیفلب و مادح و ج 2 یکیدل ردن وک هدادما

 هدنناب تالببح رش ٹال بلغ قوح كى جد ندهراس لئابق

 .ادنام و هوار ن كلام یش ا هم دقم كو تو الد وط

 ندنکیداباقفح یگیداکهلح مان ب ام نداقلب ضرا هلم

 رکسع تن راودنک هلتماقا هصک ونا هدناعم هبمالسا ةف و

 یشانندنرلقل زا هدهجرد كج همدا لوبق تبسذ هبادعا

 فرط نوعا یلج دفا رکادع دوخاب « تدوء اب

۱ ۰ 



 5 بد را ۱

 لوبو » هدک دید » رود هب ه رب دلاخاب » یدشا

 « م رو دیک هالا لوعر رومعح هد هی دم نوا تم را

 راکنا قثرا ۰ یدعح هنادیم یک شوک رالو قح ار ز

 اعوا و » صاعلا ن ور هاکع د « یدلاقف تمح قحوهنل وا

 « مدلیا لوبو یم رسا هد * رد ع وط كب دزوس ۰ رد هل وا

 تدسدو روصعح و تع نع هب هد دم هدکلرب یح وا رەد

 ا صرع لوص ولت 4 یر ترضح روغن

 ۰ مع هلا يضطر ۰ رایدلبا

 ورعو یرادتفا نالوا هع رح نف كدلاخ ترضح

 هفارشاجدكناعع و یناطف هج رد برعلا نمد كص اعلا ن

 ل رلسا كناد جوا وش هلرلتېج یس وا ندشدرف

 ۰ ردوا مظغ رورس ثعاب

 هر وم هوزغ

 وش ۰ ردلح ر هدنسلا وح اقلب ندندالب ماش هنوم

 هردشلویعوفو هدنسل والایداج هموقم هم هوزغ

 نب لربحرش یسیلا و یرمصب ندنسا ما دل مصبق یبس

 یا لف یر نت م یوت رف س یتاسعلا ورع

 4 9 یر ۳ ھ كت د ر4 عید یارفس همشب ندب و هک یدیا

 ۰ ردشماف وا

 سا و ی ۳۳۳۹



 لصف یجتتوا
 یباقو هره هنس یحن زکس

 كن هيلط ن ناثعو كصاعلا نب ورعو دیلولا نب دلاخ

 ا دک عفو ملص ضقن ۰ هنومهوزغ ۰ یمالما

 راصح ۰ نباح وزع ۰ یمب ه هعدج یب كد ولا نع

 ۰ عداق و صعب ۰ فاط

 ناععوصاملان وریعو دنلولا ن دلاخ

 ییالسا كن هحلط ن

 فرش هليا رےلط ن نام ندندالوا رادلاد بع هدنرفص

 ندنعددل وا شقک هیدهبح صاعلا ن ورع هعدع ندو

 و یشاجم هدک دلرا تاق رام هلا یشاح هدار وا

 نیم ند ور ندتفوزار هسا صاعلا نا ور ۰ یدلدا

 هدنناب كنپشاحن هلکعا كرد یتغیدلوا راکنا لباق كمالما

 4 ی ریمپ ت رطح روصح هرکصتدک دا تیم زلسا لوو

 فداصتهناشع و هد لولا ن دلاخ هدلو نکیا رواک اهجوتم



 اب
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 یهللاتس هدکلرب هلا باصصا لوصولادعب هبدکم
 [۱ ] ییاضف هرع هللا یعس هدنسارا افض و هو رمو فاوط

 ۰ یدلروب تدوع 4 هندم لاک الادعډ

 ةرع ) نوجا یفیدلوا نعضتم یبرع ارحاو اضق یبهرع نالوا
 . ردشفشوا هيعست ءامعقلا

 |= <  ۱۳ mî A Ta O EN INAشش 1و ۱
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 ۱۱ ۱ و ۱

 ند رص سگا موش هرز وا ه دم هل رکسع ندنفر دل وا ۱

 ۰ ردشمامهلا تصخر هدهنبا شا ناذیتسا

 غیبت ههذوه نیو بوتکم ( ورع ن طیلس )
 ردنا دهع فو ی هر کرص ندنر ودنک » هد وه هدک ذلبا

 ب رح هسدا زگا و تاو واع« A ۳ شب تول وا ناسم هسدا

 قوح ندنعیدل وا رهظم 4 یوم یاعدد هک. د » مردنا

 ۰ یدل وا توک یک
e: ۱ هدک در و ه ردنم قوام بوتکت ) یرضطا ء الع 

 م راسا یس هلج رابه یک دن راف رط ن رګ رک «رذنم 0
1 

 ۰ رلیدل وا فرش هلا

 داوا هرمع

 لرش تاب ابو اب لها ها e E ۵.در دح۔

 ئ رخت «یدیشه وا قیلعت ههنس و یرلعا تراز
 باعصا رف ك یکیاهدهدعقلا یذ رهش یراتمضح نمدنفا

 ۰ شد روم تک رج نده دم ارح وه 4 هام هلا نزک ۱

E 3 ۹1 2 رز  Ch 

 قاناب رد جد ردو سع !تولیروتوک تا سار رک هدک دی

 نام طرأ هدودلراو نواب هر هکم ۰ ا هود ۱

 هل. اعصا e ترصح توءجح ندهکم سدزف روخ+ج و ۱

 ۰ ردفشا اشاع ندقازوا شرفو شاوا لخاد هوم |



 اتا ۲ ۱:۰

 ام نا هد لر «یاملاراشم رک هرکس

 لاس را هب هی دم منو الاما ر صا ی هبمالسا

 تاولصاا لصفا هلع تا ر راد ور ۰ یدلبا

 5 هنن رتد وع ند رمح هوزع 4 رل مع نمدنوا

 هل نت رج امم وش یرترمضح بلاط یا ن رععج ۰ رد

 ۲۰ یا ندد ندهن هدر

 و یوا توک ) عتب ن بطاح ۱

 تنام ر و در زوج تطاح سوم هدک دابا اطعا 4 ب9 وقم

a4 راح تارد ه یهاندتلاسر اد هلت د وعو ارحا  

 یدرب ندرلهراح وش ۰ یدلیا ادها راج رو هلغبربو
 روک ذم ۰ رده رام یسهدلا و كوها را یوبل عرک لح

 راج و لدلد نال وا د ودعم نده وب هصاخ تانا وح هلود

 ۰ ردروفءب جد

 1 4 ینا ثراح ی یر ب وکم ) ید الا عا )

 | هتشدا» واقلا هر دج هرکص ندفدوفوا ثراح هدکدر و

 ۰ .a5 | ازحا هناهر ود « مکج هلک هن رز وا کو ی

 | ر وصح ضع یکیدرو کو تدوع هب هندم عاش

 | (کلمدا)هدنقح ثراح نمدنفاهانیلاسرو ۰ یدلیا توبن

 د ودعم E و لرے 4ا ا ۰ یا ام دو ود



۳ O E RT 

 كن رلترمطح هنع هللا یصر تبلاطیان رفعج لوس ر معنا

 یوا هه بوتکم ۰یدیشعا لوبق یعالسا ند هلبا قیوشت
 هن زوک هنزو هرکصت دقد وق وا هلا ےظعت لاک هدقدلا

 ۰ ودم و وس

 ۔ دبع ی و ز ام ٥ هللا یّط ر هج ما یزو كئابفس وا

 هدار وا هللادسع اردک هب ها EN هلا شچ ن زا

 قارفا ندنج وز هلا تاب هدمالسا ند هبیبحما و دادنرا

 لوسر یس سس اق سایت هل م راد كناہلار شم یا

 روع هش رابلاص تاد E ۲ قد نمدنفا مرک |

 ھر و سش هروب روم ام و لیکوت یورع نسل دبا حاکن
 ادل ود « نينمۇملا ما ای »  هدنسابژر هبیبح ما مدسق»

 تو هحاکز دوع ور ی اد زف تودنشدا یهدنل وا

 هد ۰ 9 لات لح هدود)ا یس هدرز ِ ییرومآ و

 تابلح ا رح ؤ٥ ان و ی 1 9 وب یا س رەد زە

 ما هدکلر هلا هد یایاده یکیدلیا بان رآ یهروک ذم

 ۰ یدل دا هداما هد راد مصح ےہ

 و دو دل وا ی ولعم كن شا یی رومام وس لا و رع

 هیطخ ر هلا حج هناي راه را سا لها نانا و هد هح

 ندکدردتا ارجا نع ور ش٠ ما حاکن بوق وا هغیاب



N 

E E RE ۳۸ 

 هباعنص رارومام ۰ یداروب ما یرامر و ربح هلو

 راف PAS وا ضرع ه یهانیتلا سر تاد و قلاب

 تف ل هرس هلکعا د ور و نامرف هادا نده وربش

 E قەغ یکیداک هعوف و هدهر وک كف “هلل جد

 هد اح یرلف ذ] وا نو راسرف نالو هدنناب و ناداب یا

 اعنص . هلع ءان ۰ رای دلبا لوبف یال ا ند یسیه

 ۰ یدلروم هح وت هادا ندوب فرشا فرط یکلیلاو

 لک هد نع مالا ۱ هدو را وا ی وع“ دل دنا مرک | لوسر

 یدال وارکذ ورخ ندنرلهدروب امدد كرهد ( قزم

 ۰ یدل وا ض رفنم اودس رو هد رو دمع و لو هرز وا

 تونم یدل وا لعاح ( هفیلخ نی دنجد

 یوتکم لفره هدکدلبا اطعا هلفره رصف ییهانتلاسر

 دداما ۳9 یی هیحد تودا ظووس هلا مظعت هبا رملادعب

 ۰ ۱1 یدعا لو ییمالسا هد هدا یدلبا

 ا و یا ویو .توتکم ( هما سی ورغ )

 نالوا شعا ترعه ه هشبح مدقم ندنا یشاحش .یدالیا

 هوم اد راد هناقیقحص یدنقح تیمالسا تلفره ۱

 . نکحهدیا جرد تالیصفت هدننح

۱1 O os ORTA re OC 
 فا را ر ۳

۶ 



 ۱۳۷ تاتک یصطنا ۰.

 یماحص ی ادم 2 + و رح
 رعصل 9

 4 )هم بر هر ن دما

 ا بطاح ] سقو ة١ یراد,*۳ رصم

 ی. ی و

 ۱ ف راح 5 ۳ ؟ وام ۳ تک ۲ تبع

 ر ی

 ورگن طیلس ۳ ىلع نهدوه یکدم aءاع

 یدمالاتبهو س عاج

 سم

 یرضطا ی ء الع ۱ ی واس ردنم یکم نی رح

 نال وا یرفع اتم نو ی ) هب لح ی دالا دع ۱

 هو ور ورسخ یهالا لوئسر بوتکم بودک هادم

 هرکصندکدتا هراب هراب یبوتکم ورسخ ۰ یدلیا اطعا

 ود ۾ ردن وک اکد یءدا ندا یوعد شنا معما هد زا> <

 ار تو 0 ناتو سلاومدع فر ط

 لوسر ود « خوش دنیا تان نایک ادا

 هب ےن م هلا او یکیا یر یعبد زا دنیا

 ۱ یاوح ه دن راک دادا دفن يو ا ۰ ید و

 ا وا هدا یریور ورځ تولیروپب قیلعت هبادرف

 فرط یکیدلا طبض یتنطلسو لق ه ور یلعوا

 ی دلردلس هلا جو ا ترصح

 تودک هناداب فرە ]| وا بالج یرارومام كناداب یا



۳ NES 

 ارفس ها راب وکم هنن رصاعم كولم

 ارا

 یر وءد ا نشد كکو لم ناتو ا

 یرتصح نمدنوا ةولصلا هیلع تلاسر تحاص نوا

 شوک توایزا نوا تب یر هایم ر ند رلف رط

 یواح یسهرارع ( هللا لوس ر دج ا وا هرز وا

 ۰ رلیدنل وا مت هلا فیرش متاح

 ترطح ردد هنامز یغج هل زاب كرلبوتکم ویا

 «یدبا رازمروب لاما ماج نوحماببناکم مت را

 بول وا لمحت متاخ هک وام تفو یعج هلیزاب كلراب
 ند-هدلروم .قیفص یکحداکمزال یمتخ كل رلبوتکم

 ۰ راید روم دانا بوردتا كح قدرش متاح ۳

 ۱ یا ارد را هیتر تاک هد رفرط
 تاوذد لاب ا هي یی ەف رش تات ۰۰

 ( رترووک بوت کم | ( كولم "یماسا )

  ۹ Nارت دا 5 ۳ 2

 ی  Oهوادح ن هریاد,۶

 ر ور ج یر"

 هفرلخ ی ه.حد لفره مور رے



 ۱۴ ۵ باتک یعکیا

 رار روو هلن زرفا تولا حر ندا نوو

 یسمکجلا و ناب یه دل وا موعسكنا بوراتح ن رس 5

 ندنفردن] و شک ےل ر ءا ر ی رسا ردد روس قا

 یتبانج مع قاطنتسالاید) بنیز هلکعا تافو ًاموعمم

 هل لر وصح و تاط كن هارو هرو ص و ۰ یدلیا را رفا

 ۰ یدنل وا مادعا او رج

 كن راهعلق رخ - ۱۶ و یرقلا یداو و كدف چ

 ادد نانلو هدهفاسم قانوق یکیا هب هندم هرکص نایک

 یضارا هل ها وا تفاطا «راد لخاد اموط ا

 ۳ هر ت رے یا فصذ كن را هاب و

 رفاسم هد ود ره اد را قروهنل وا ه ده اھم هرز وا قل وا

 نده ی هلا چ موم جد یرفلایدا و

 ۰ ید دا ےھت هدب رنات م السا

 4.۶ رم نزح دلک عا تءاطا صرع یسلاها یسهدلب اي

 هب هند« هدرفص رهشو لوبف یراتعاطا هلطرش كمر و

 ۰ ردٌش روب تدوع



 ۱ ۱ رشت

 ا ا د برم ها لک تر
 و د الا نانا تقام یل ا

 یشاب كرا حطو ا ریشعش هب مطرب ییرففم كبح ر

 تا ەدە راح نوا ىطہض كنهعلو ۰ یدروش ود هز

 ا و ا0 ١ تاصا رف زکس لرد, سو

 ردتقم هسلقت نكيا شعا مالا یمادقا ولرد ره نوجا

 ناس>ا لءح ا یراتر طح رارک رد۔ح یا

 یو هل | هداءلا قوف توو و تلاسب ددل وا شرود

 یک ناعاف هدن ربملاع 3 بورا وو نادنرب راز هل. وط

 .یدنلوا چ لاحرد چد هعلو .یدالغاب هغعالل و

 ناما و ےلص بلاط یلاها هدندیتع یتاح وتف ربیخ

 هلال تب صن هنس ره كنتالوصع یلاوح وا هلعل وا

 تقو هن ره ندیهانبتلاسر فرشا فرط و قلوا دام

 هلتتفاوم هدا رولیروب ما یرلعا راد و راد كر
 تر رد ا د هلاصم هرزوا تک هلع یر
 ۰ یدلر و ناما هلرلطرش و ه ههوو لاها

 هدنمان ثراطا تف باز هدنسانا یمهوزع ربح

 نوبف شارازف همدنفا مر کا لوسر ید راقید و /

 قغ وا لوات هدکلرب لبا مار ؟ تادا ۰ یدلیا ادها

 2 اوت ام مات هد هات | رفس هرز وا



 نف سست سال اس ر ۳

 ۱۳ تاتک یصکیا

 لوس ر و یهالا هک کج هرب و هاد رب نالوارارک نزسکعا

 ۰ ریدروب « روس یسودنک جد یلوسرو هل و

 هد:رص وا نمدننفا هنع هلا یّطر لع ترصح

j 8هب ی رپ ا دز یسادرف كن وک وا .یدنا لکد  

 هلکدروک یرلفدل وا ترططم هدرا زوک هدکداک

 ندنرارابزغا كرابم نمدنفا مالسلا و ةولصلا هيلع ملاعرخح

 كن رزوک هدنا یرلقدروب عضو هردیح نیب قیاقح ےشچ

 ت فر یاو * یدلوا لاو تماما

 ۱ ٠ ریدرونس اطعا

 ۰یدا راو ارج "هلح ر هدنرارزوا را رک ردیح

 ه دو د تا تعز ع ها ا نوڪ 2ح ییس عاف ربح

 هد: شاب > مھ روهشسم ردا نانلو یحاص تب هلو ۱

 0 قرەقح هد)اح یدل وا رفعه رب

 لع ترصحب ا حافت ها

 ۱ هردنسلا لیک فیسل اب کلیک | هرد.> یا ی اب

 0 و ۳ يا
 هک هکلوا ن » تب ET و نر كوا ه زدتس ۱]

 یک یکیدعلوا ینابوبح كکعلوا . یدلیا هی وید ردیح ینب مانا

 . ردکعد ۲ مروا هلصلف یز



 ۱ رعنا تام E تی ا

 هلا هرصاحم ر هد وأ ۰ را دلبا رارف دص وهلا

 ۰ یدلدآ-لاخدا هتوف هراد

 هلا لوحد هنلیلح دادع تا رهاط جا وا منع هللا

 الس و جاو هدع) و تعصلا نصح هرکصادن و

 ندددع کا ی رفعلق رح ها یدنل وا ےیل هلو

 نانل واح هرکص لا تونل وا طبض یمه هلغل وا ترابع

 ُه ی راس و جو

 هرس هدرتفو ضعإ ننرت رطح نمدنفا هانمتلاسر

 داما و وس ۰ کا ربا ( یا شاب مراب )

 لوز هر یدبا رازه هة ح تادلاب هادم یا

 ا لا هلکعا روهظ ید شا شاب م زاب ها هدن رافد رود

 5 رگ تور وب تع>حر هب یهانبتلاسر روھ N ی

 هراڅ هلا دحا ی داع ےس یا وا هنع هلا یطر با ططنا

 "یلاعتاذ هک دتا عوجر ید رع ترضح ۰ یدلدا

 رارف هده راع ا نران » نمدنفا نهال



 ۱۴۳۹ باتک یصکیا

4 ۰ ۵ 3 

 یباقو هره هنس ید

 ANE )اس را

 یرفلا یداو و دف حتف و رخ هوزغ

 ا هدا و /

 هلع ىلاعت هللا لص مرک ا لوسر کک رح هوزع

 ندقدروب تدوع ندهبددح یرات رطح مدنفا لسو

 ید ام اد كن رعک و تداوا هد روم ون دم هرکص

 نده دم هل ركع وتم * ریخآ۱ ] هدنفص) كنم رحم رهش

 ۰. ریدروب تکرح

 باعصا نانا و. هدب ربیع ترصح تفافر هد» وزع و

 ادنا ۰ یدبا رفن زویتلا كی هداپ و یراوس نیزک
 7 نوا داسا یم هعاف ها طد ندهر وک ذم عو

 4 ه رم صا ت یم هع اب ۵ دود « یدال وا 2 هدو

 نصح رد وم یک دار وا هدقدنل وا طض هعلف ۰ یدنلا

 .ردشا رابتعا ندلوالا عير كلام ینسادتبا هبرجه هنس [۱]
 . ردم رج یر وهشم نکس



EF 
4 

PFET 
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 بم و رج چو سو

 ر

 رب. ج

j» 

 ت مس



 ۹ باتک یصکیا 0 3

 یاثنا ربص) وبا هد ها رد روت وک 7۸ و ین تحوع ر
 فست فر

 هانیلاسر ندنغیدحاق ه هدم هن تیرقت ر هدهار

 ییدتسا هرزوا كماک للخ ه هطاصم طو رش نمدنفا

 ریصب وا ۰ رایدروب هدارا یتکح هلک مزال یک هو رظ

 توشلر هدعضوع مات صع یهدنلو ماتش هلا هکم

 ۰ یدالشاب هکعا ضرعت هنرایط و شرف نک نداروا

 ناتوط یلزک یتیراتیمالسا هدهکم.هدقدلوا عباش ربخ وب

 لدسنح وا یک یرکدتک هصیع رر رر هراس تاوذ

 ناموس رک صلع ندن ا گن ابا بولو لو جد

 ۰ داليا تعنع هن رانا كل راتا و

 هوو ر بک ص ندرفن زو جاق رب هدصیع هیلع هان

 شوق هدنسهرا ماش هللا هکم بودا عمح هیمالسا

 شرف ۰ رایدلیا دس یرلل و هد هج رد قح هیم هح وا

 اعم فا دم قدرط ماش نالوا یر دعصع مفاسنم روح

 هب هن دم ندنرګا نوا یمهظفاسح كنراحم ماش

 ی هد همار هطارصم راد هدر 1 رلذ ال وا كح هدنک

 ندن رود هل وب هراح هم ندا سا ییساملا كط رم

 طرش هلهج و یراحرو لاسرا یچلیا هب یوب روصح

 ۰ یدنل وا لاطدا روک 0

 نوڪ ا ۳ هب هی دم بولا یسامهر هن رز وا كنو

3 



E. MAS 3 ر یخ e ا OE E AE a ۳ ۸ 

Aرب تر ِ ً  

 تان ترازو و هب هک لاح گاف یدس ءا » هاکعد

 تاد یاطعا لر هد < زکسعح هلوا نون هلا مارطا

I 
 هللا مال سا لها نیکد ه د_هلک هب هلا صم وش

 ناک ندنفدلوا ظالتخا هدنرهرا شیرف نک رش

 لئابف ۰ ريدا رڪ: ندمالسا صئاصخ و راعش 0 وا

 كعفانم نالوا لن وم | لادن ران راشع و

 .یدا رو هوا عنام یسلناغشبرفهد هلاصحسا ینتایلعف

 طالتنخا ههسبرس هلررر فرط یکیا هرکص ندنو

 كتیمالسا صباصح نیکرشءهدنسهاسطالتخا وش ردنا

 یهو تازحهو شعالکا یتغدل وا ترابع ندن

 ا وع یول نداق داوا شمالا تروا
 ره هک دلزوک هنعرش تلادع و هح ودم راثا و تذه#

 تحو لس د یر تافض تسد تاذ ندفرط

 ا راوو فنا هد یا تا هلل و لسا

 ندن راس ا بوالک | ی هیهاا بک مارک باعا

 مع هالا یطر ۰ رب دلیا راغغتسا ییالوط

 هام هی دح و كنهدامرب ند همای هطاسجم

 تره 4هشدفو لوو مالعا هدهکم هرکس ندیم

 رم نالک ندنسناح شرف ی ملا رر وا ندا

 ا جوی کیو ا



 5 ۶ ردشعا

 ۰ یدلوبع وه و ه ده رص را یو نآ وض رلا هع

 هدندتلا هرم فا و هدعضوم یرلفدنل و نیزک باععا

 ن د نيک د ههل وا ید ر ره ه دل اح یرلود) وا مع

 تع هم حک لومر هرز وا كعا تا و رص هدب ر وعا

 ات ندنعد ۱ ر] وا شماعا تد وع رونه ناعع ترصح و

 < ردشعا تدوع هرکص ندارجا قتعب باغ یهانتلاسر

 هرکص ندما را نوک ز وهط نوا ۷ او ۵ رای

 هدهار اا 41 روم تد وع اتم هب ه روم هنب دم

 ) [_:ےو را ۱ لوص ولا داد دعص ود مات ےہ عارک

 هلن راشد یر رھ كمارك باعصاو لزا یس هيرش هر وس

 مزال هہوک ت راز هنس و ا رظذ هب ی رب یاب ۇر

 هللا یر تاتططا ی ۳ ترصح ید نکرواک

 هالا لوسراب ) ه_,ل۶ هان ۰ یدیا هدککمرب و قام هع

 تک رح هرز وا قوا ا تاب تراز اب و رلا تاج

 ترصح هدک دی د ۹ نیدج هدنربخأت نکیشه وا

 < وا سو نکرد ریبعت و لقت یاب ۇر ن »زی

 a 3 « رع ترصح ۰ راد روم 4 یی مدلی و ییعج



ESربعلا ا  

 نالسم اعد هک ,لدنح وا یلغوا كالهس

 قرهل وا دن ریز ىو یم اباي کک

 ردنا ر رارف هللا بور ھت رب هدانناو عج اب تان

 ۰ یدک هب ی ریه روح هروس هبروس ییریمز

 دم اب » لا برمض یلدنج وا بوارمص ندر لیس
 ےل کب كنو یسهدام یحنرب كنهظفاح ییهطلاصم

 ه هحاصم یهانبتلاسر تاذ هلکعا ادا ود « ردس# وا

 كنلعوا لمس ۰ ریدروب قیدصت نوجا كمالک لاخ

 لدنح واو رروت وک هک ود هک ود بوتوط ندن سهم

 ا سال ۰ دنا لها نا نلسم نهم ياد

 ین نک ردا دارف ود « زکسر وهدا معلس) هند یادعا

 هما رک تاصصا رکو هلدنج وبا ۸2۰ نهدنفا ناب

 ۰ یداآ رارو روب تیلست و مما هلا ربص

 تش هنس و هنرزوا یر یابور مارک باعا

 هلو شدا نکیا هدنلومأم یراکجهدبا ترابز یهاا
 ریظع فرمت یرلفدل وا یداصم یی ال وط ندنهددل وا

 یسدر ره 41 وا مطنم هدنزوساد هعف و وش تالدنح وا

 ۰ یدل وا اعاح یرارکح و لانه ودنا

 | تولز زاغو نارق ر هد ترص > هدهطاصم توغ



 1 بانک یعکنا

 ود زاب ( محرا نجراللا حب ) 4 یلع ترضح

 هرز وا شیرف تداع هنر هع لس هدنرکدر و ما
 ۰ یدلردزاب هل وا هلکعا بلط یتسلزاب ( مهللا كعاب ) ۱

 لوسر ده خاص ام اذه ) ىلع ترضح هرکص ندنو

 قددصت یه ده تلاسر كنزا ودنک لس هدقدزاب ) هللا "

 (هللادبع ن دم )ەر ( مزرا لوسر , درک )نوا یرلکدعا

 دز وا » هللا لوسر ترضح ۰ یدلیا اعدا ین1 زاب

 ن » يلع ترضح ۰ یدرو سما ود « نوسلزاب
 ترضحندنکیدلیوس« عهدنا وحم یتیریعت (هللا لوح ر)

 یقلاسر مب رانا » نمدنفا مالسلا و ةولصلا هيلع ريمي

 وزاب الصا كرهد « زاک للخ هاسر هاکماعا قیدصت

 تابثاو وح هلیرلکرابم د نکیا زل یوفواو مزا
 داشان كنس تقور لاو ابا هم لق تیر و

 ۰[ ۱ ] ریدروب « ردکجهلک "
 ندنهدل والماش هنج راخ كنهکم یط ورش كن هطاصم ۱

 ناما و دمع لاح رد یس هل هعازخ هدهطاصم مو ۱

 لسحا د هنناما كش رو یم هلیبق رکی ون و هب یوم ۱
4 

 ۰ رد رب وا

 هدنییشع یهعقو نیفص هلبحو یفحهنلوا لیصش هدد ۱ ۱ ۱

 یا وش هلغلومع وق. هدنفح ىلع تروح هلا ییبع لاح 1 هل و

 ردد و دعم ا یون

۱ 



 2 لر !hE و ۸ ۳ 7 جا رم هم ید QOL WE ی اب را ی یر یر یو

 سیر یر بیا
 ۲۰ ید رود هن ربح یه ورع یاداو را وطا ٩

 تیاکح یفیدالک | تبوروک و تد وع ا نما

 ۰ یدسا

 لب ابو ضد RE ا 2 راق هنس ود را شد رو

 ند کلید « نم هل وا ۳ رلذالک نوا تراز دلا چ

 ی ورع ی لمس 421 اق روع هب ها صم نیا دما شرف

 ۰ رایدردنوک هزمدنفا هانبتلاسر نوجا مص بلط

 هثحایم للیح EN یمه رک ۳۳ ار A E وس

 لوسر هل رظن فرص ندو هنس و لنس ۵ گرم ندک رک

 ترابز و هبعک تواک 4 دکم دس كج هلک ییاهعاو مر ۳

 توت ا هدانز ندنوک حوا هدب راه مد ی هکم «كء |

 e ه> راخ ند رهس 2 لها هدو رط هروک لم ماما

 ۲۳. ۳ « ییا ماود هطاصم راس نوا هد ناب فرط یکدا

 لو رلذدنا احلا هب هیم رسا دراو ندشدرف هدنندع

 یک نا دعاك ران دیک هن راذاب 3 رَ ن ها قا وا

 ۰ یدان وو هفراکت ناف طذا ارس كف الدا تباط

 ۱ هج واخ باص الا نبذ هل.تهح یعل شا دلراطرش و

 | لو ی رت ر صح دنا ۳ ۰ یدلوبع ووو ی

ENE 



ar Lh, E ی ADS dh ak a ' ۳۹ 

 ۱۳۳ 1 باتک یک

 مارک باصصا هکیداناق وص ردق لوا ندوبف هلةمردقارپ

 ۰ رادار هلا زا ییرحاشحا وا ردره

 نوعا هبراسحم یرترضح نمدنفا تاناک دیس

 یدردنوک یی دما نب شارخ مهفتلالجال هشیرف ییکیدلک

 هن رز وا یدوع هلفداصت هرامح كشارح هد 4 ہرا

 راشم ندنغیدل روس لاسرا هنع هللا یطر ناغح ترمضح

 دو هری ندا لاکا هل امر ییرتّطح هبلا

 ٠ رلیدلا هنوح

 ی هل هعازخندنررادفرط هل مدنفا مرک | لور

 هی وب رونعح هلیساعفر ضعب هدهرص وا اقرو  لید
 یعارطاتس هدکدلیا لاوس ییببس كنوامه رفع دورولاب

 ۰ رلیدروم هدافا یشدل وا نیم هدصقمر هفشب ندنرابز

 یدشلاج هنیبلا تاذ حالصا لردیک هشدرق نمحا لید

 ن : ورع ه رخ الاب ت ريترو تلاع یرایضعب هد هنا

 ۔انیتلاسر تر طح ر وضح ندنفرط شارو ققللاد وعس»

 هلند هداک وب ۰ یدلبا لاوس قیلس كرفس و تء نع 4 یه

 ۰ یدلروب اطعا تاوح نالبر و

 یرکلز شما صعب هدو روضح كنهورع

 در كنهبعش نب ةربغم هلی راترمضح رکا قیدص هنرزوا

 دوهشم هدیهانتلاسر قح كياعصا "هاچ و یرهعزانم و



SX:ر ۹  

AEوا تار  

 نوجما عن را شد هر هکم ردنا تد وع از الا نع

 و ندلاخو 4 _ مات یوطید كنس ود را س

 ۰ یدلیا هداقا Ns ! عار ۶

 برج هسا یرات واهه رفسوش هر 23 تروح

 نوش رر ندنهدلوا ¿ نوجما مح ب بوسیلو وا نوجما

 یودرا هنرزوا رخ وش ۰ یدشهاع اإ رسا هولا

 ندشف و رب برص لا لم هند رط عاص تالو گر کار

 یس 4ر و ءا <J »° یدءح هن رز وا ده نالند ام را ۳

 1 و هدر شدرف هک ی دنا عقا وهدن تدعاسا لنت هم وش

 ۰ یدنا لا ا رک

 یوصق هال یراقدلوا تک ار ا رمدنفا تانناکر خم

 هد هدا رلیدتسا قمردلاق ردقنره بوک وح هر هداروا

 ابف كنهه رب ۳ و ترصح ۰ یا تک رب

 ۰ رایدروب « ده هدار و هدا وصو نربدک وح

 یخ وطه هکم هود ۰ رايد ردلاق یهود هلبار وز باعا

 ۰ یدروط هدنشاب وف رسوصر ا 5و هد تؤ

 ۰ یدلیا لوزن هارو! د نوامش فا

 رنو ا راو وا لر هه وقف رک نکل

 ندنکیدرسوک زو هعظع هَمساتصم هلتهج یغیدذوا

 هربف بورافج قوارب ند را شکر نمدنفا ملاع رخت



 )۳ باتک یصکیا

 هدا ور هحدع» ندنس هعق و هیدن دح نمدنفا ماعرف

 ترابز یهالا تدب بودیک هب هکم هلا نزک با ےص)

 .ب ور وش ندنراکد روک - یتیرفدرویذخا یب هبعکح اتفمو
 ی هبعکو یی راکج هدږک ه هکم رار هلبا لن هما رک ب ادا ی

 هنس وا نیزک باعصا ءرایدروب ناب ییکجهدیا فاوط

 تعزع ۰ رد رد وا ور هل _.نظ یرلکحهدنک هب هکم

 «یدیشمانروب مرصتند وب فرط هسبا یامزترابز و

 ندزوترد كب هدنسهدعلایذ رېش هروک دم هنس

 نوحانابرف و تکرح ند هدم هلان زک *هاعص هجهداز

 تالهج وا هدرد مو ۰یدلروب تراشاههود ددع شع

 ىدا زا كنراهزد ناق واود ناتو ا
 داد بول یک مارچ اقل وو ا ما و
 ۰ ید الخ اب

 لوسر ترضح شیرف هلغل وا عباش هج هکم رخو

 مان حدلب نوجا عنم ندلوخد هب هکم ییداکا و یمرک |

 نة ركع هلن ادیلولا ندلاخ و ۰ رلیدلیا ا هد ع3 وه

 .رایدردنوک نییعتلاب هب هعیلط هلرقن زوسکیا یلهج یا

 لصا و هلحم مان [۱] طاطشالا ردغ نمدنفا هانبتلاسر
 یرلودل وا شمر دن وک هژةلس وساح نده اللا ود هدنرلفدل وا

 . ردعقاو هدهفاسم ليم جوا ههیسدح طاطشالا ریدغ [۱]



 نیو 0

 ربا تام

 دنع ا رم ا ھما و ل

 ره روح هدک دنشدا ال نیت انوش كنس انا

 کب كەسیا رروبب دارم یتاتق كماباب هلا لوس راد بواک
 E «عهسک ی جات تود کر یدعت و و ها

 یع وفور رص هنسايابو عدم ریخ و لوح ازت ترصح

 تدوع ههشدم ۰ رایدروب هداقا نک ةا ار و

 هنا وحد تر لام فرط هد هسذا یدلبا مارق هوم

 ۰یدل رب و ندا

 ۰ ريد رود تد وع A A درع هدا س ٥ض یار هر ده

 ۰ ردنوک زکس یعرکی یرارفم تدم

 حلص تفک و هر لح 3 و

 زوفط ههشدم ۰ ردیعما ورق رب نیم رانو هدر دح

 شب هدنداعس سصع . ردعقا و هد دقاسم هلح رب هب هم و

 * يدعش ۰ یدیاراو هرقرب فورعم هلی مانوا هدنناب كنویق

 یدبآرا و هر رب هدر وک ذم عفوم ثالذک و .ردفو یر

 «یدل وبع وو و هدرتلا هر وا ناوضرلا حبب



 ۱۱۹ ۱ و

 لاف بناح هدو نح کک ید تا دادنرا راهظا

 م ودق رم قمر اكن رشم نال وا رده ید ندير دب

0 

 باطلا نرعهدنماننا یسهوزغ قاطصملا قنب هن

 هنا یراقفلاهاسمج ناناو یریجا ل زمدنفا هنع هللا یضر
 عوف و هعزانمر هدنرارا نهج نانس ندراصنا یافلح

 ن هلادبع نعفانلا رو هن رزوا هع زانم وش «یدلو

 هد نره هبا س مز مه رارجا مم وش » بونلبصع لولس نیا

 مل دیک هب هن دم هله «رارونهدبا تراعحهزب هده «راروننع

 ندک دید« رارولی«راقیجندرمش یرلنال وا لیلذرلنال وازپ زع
 نالیکح وش» هلا هذخاوم یرنانلو هدننابندنموقهرکص

 یزکیدالب هنرحاهم ۰ ردزکیلع یازج هلزسبهرت راقح

 یشرب هرلنو ۰ زکیدلیا مسفت هلربنا یزکلام ۰ زکیدتالالح

 ۰ رزم هباشب هدزمگا یسیر ےب رک لوا كجهیمربو

 نیدیز ۰ یدنلو هدناهرتود «راردیک بولیکج یمپه

 هربگدب ترضح یییرازوسموش كيانا یرلتضح مرا

 باطلا ن رع نانلو صاح هدو روح هدک دالدا ض

 هریذپ ن هللادبع هللا لوس راب» یراتر طح هنع هللا یطر

 هد هسا یدد «نوس ردل وا یدوش قفانعوا هدر و ما

 كہا نا هللا دبع ۰ رلبدمر و نذا نمدنفا مرک ا لوسر



 ریمل تار 3 ۷ ۱۸

 تکرح ندیدم نوچ ا ازغ هلبقلخ هروک ذم “هلق

 و مه هل هدنماب وص ماد عيد رم نانل وا رکذ «رایدروب

 زامرات و مزمنم یرکسع نعد ه راح اب هلفداصت هنقلخ هم

 هد راسادب سیف ی تاب ندمار ۲ :تاتعصا ا

 یه روح اطعح الا هان ییلد نمدنفا UA E رڪ ۰ یدا

 ردرلشهر ود حوزه هرکص ندک دا دا: زا و اشا

  ودعم ندنينموملا تاهما كنامنع هللا یطر ةر وج

 .یداا ندنسٍاب رفا هل تربج یا تاسقا فرش تید

 مرح 4 املا راشم یربسا ردفزو نان و هدناعصا

 «رلیدلیا دازا یرایحاص "

 ی هایص 5" ماشه نددنس هلق ثمل ید تا هوزعو

 ند یر ندنطهر تعاصلان ةدابع و ندراتعذا

 نک رم سقم یادنر 5 ال وهم ۰ یدابا لو هل نظ

 e یعددن | وا ۳ ed Che ۵ رو تولوا د ودعم

 تد تاظ ر ر هلتیمالسا راهظا و تعز زع Aa هش دم

aصا ند. ۹9 اد فر ط نیم اوست كتد ند  

 نوکر » رکص نا و ذلاق هد هد دم تدمر سم ۰ یدل وا

 هللارارف ههندم و مادعا یلناق كنشادنرف هلعصرف زانا



 ۵ ی باتک یعکیا ۱

 از ی لو نافطع ید 1 رو ] وا یر دل مات

 رابسا یقردل وا. ش را بصعغ ی راه ود ولت یاب وح دبع

Eناروالد , اط رب مدنفا رس ترصح  

 ۱ هدلح ماب درفیذ هلتع نع تاذلاب هللا با

 هنیع تولوا دش هلضن ن زرح ه راحتادنع ۰ یدللا

 درو ید "و ورع ه ه وزع 4 رای دالیا رارف یسه وعو

 ۰ رولید جد

 اف یر
 هنس یھ ۱ ۰

 ۰ ما فك و هدب دخلا هر ۰ قاطصلا ید "و ورع

 قلطصلا ی هو زغ

 هعارخ قاط صل اب ۰ رولید ی منا نم "هوزعاک و

 * ردوص ر صوصح ه وطب وا 2 هلربق رب ندنن و طب

 درارضن ثرح نانلو یرلد س قلخ هروک ذم هلق

 هکع اه راح لام الا لها بوت الی وط ها یساب رز یاول

 ترصح 4)) وا یوم عوعسیرلددل وا هرز وا كع مايو

 ردوا هه رونه هندم هدننابعش رهش هروک ذه هنس راپ

 هلا هرکسع تیعجر فالع“الا ین رات طح یرافغ



 و ی ورا ی SA ی یک

 هر صا ید E اردک هلع رفت ك وا

 اردو هدد لوا دتع نوک یعرکن هرصاح ۰ یدلیا

 یراصح ویدراسش طرش الب ندنهدلاقیر رادتفا هتم واه

 ۱ ۰ للیدلیا ےس

 یرالا كرلنالوا ردتقم هرضو برح ندنرلكا

 ندنرفدنلوب هدنناما كنم هل سوارلن و هد هسیایدنالغای

 ه دن رفح هد)اح یراودل وا ش ا ا راس وا یدروهع

 نییعذ مکح یرلتیضح ذاعم ن دعس ه هلءاعم قجولوا

 ضن بج وم الب كنهظدرف نب هدا دعس ۰ یدلر وب

 مادعا كن رنال وا ردتعم هرح نوحا یرکدلبا دع

 اطعا مکح هنیرلمانتعاو یس كن رللام هلرللایع و دالوا و

 . یدنلف ارحا هحولب وا ۰ ا

 نمدنفا هانیتلاسر ی هناشر نانلو هدنګا ررسا

 ۰ ریدروم حج وز
 هرا غا بود ورک قلی داعم ی ده

 ارا ندهرابوا هرکص .ندموزغ وش ندتفیداوا شلا

 ۰ هنع هلا یصر ۰ یدایا تاف و

 مدا زونرد ندنسهلیبف ییزم دالب هدهرص وش

 ۰ ریدل وا فرشمهللا مالسافرش یسیه بواک ه هنده

 هاغ یرهود كل زمدنفا مرک ا لوسر - ها "مور



 ها9 ور هرح ۷ هظد رو ی كم زاغ نا وک

 ۱۱۰ ۱ نایک کا

 یهاندتلاسر ترصح هرات اوح

 ندد لو سر كهللا ۰ مجرا تا هلا مس

 ی” یاعت هللا ۰ ٠ كوتکم کی 1 4 رج ی رص

 تاکیدلیوس هدر مز اما. ردشعا رورغم هلنفاج

 هدک ۲ع كنم ها فر ط نم e 7 لاصرت سا

 .ناسحا هزب یتبفاع نسح قح بانجو ۰ قجهلوبعوفو
 E a ردکح هلک نوع هک رز والس ۰ ردکح هلا

 0 ی دا هچراب هح راب بور یلبه ی هیات ی هفاسایازع

5 
 ام دقم یرالدوم هظارف یی حس هظارو نب وزع

E Eه دزماع مالا لهاو هدهاعم هلا  

 هدنس هعو و قدنخ هلا دمع ضف نکیشعا دمع دم اش و

 ` ليربح هدوعق و تقع نالوط ندنرلتنا تنواعم هشدرف

 نوچما فک هنیرزوا یمهلببق هظبرف ینب مالسلا هيلع
 یصچ وا كنهدعةلا ید ندنکیدربنک سما ندیملا فرط

 یه

 ۰ یدنل وا نالعا هلی هطداو یشدح لالب یا

 .بولیردنوک ورايا "العاب راول لع ترج

 جد سم دنفا تا و ]رص)ا لسفا هلع جاسک دم ف واختم



E E EE 

 فیعصر و تعاج ر هلا امرخ رادقم فح همه ردا وط

 قءهرووط ینیرانراق كنقلخ تفابض لوس رب هلبتا نویق

۳۳ 99 u ترعم و ماش ییصکوا ن یدحرب 

 ىد ەد زە یکج هک دا مالتا لها ۱ ] كنکلا#

 ردشعا روهظ هب وم هل دردم یک ثمر و ۰

 ه رکرص ۳ ی رع ۰ 4 هکم كس ودر 1 بت

 بوتکم ۰

 » "ه هلبان «هب هفاسا «هازع "هتال نب ۰ مهللا كعماپ

 ا
 اود هب ورک د دعا لاصیتسا س مدار ندکلک

 لدمروک شوخ ی وشراق ا ها نس ۰ یدا ۰

E) قدنحر نال وا شانروک یدوحو هح رلد ص 

 لع راق قحا زره ددا  eا : و و

 ندعجاق ند مصاف مو یشیا و رس زرولب نیکان ؟

 نوا شاخ ۰ اب یرهش وح ۰ ها رسا نوا یر د

 ]  ] ۱كلاء  NRیر :یعوک هلا مااا
 ردشلومع وقو هلهح و یفیدلر و و جا ب ول وا د و دوم ندیامغم رابخا



  EEیا نر ۱۱۳

 نا وح لیح نان هایم ابا مس وا تین ید هد رط

 فالتخا IRN زو هدن سارا .PE تولوا تات

 قحهرا وق ندنرلک و ک یراحاغا فو ب يطع

 نعد هلکع ا تیععت جد هنطروق وب - یلئدش هدهحرد

 هدنعلنا رو لاو هدیا نوک كن هنط رو یرکسع

 ییراودراو لو هدار وا ید راهرحد ماط ر ندنرلشالت

 تع ر ھه رر 0 لابو A کا رایشدرف بوردلاق

 ۰ رلیدلپا
 كنم ود را نع“ دهد نوقع هنط روو نمدنفامرک | لوسر

 یدراتضح یناعلا ةهفذح نوحما كعرکوا یلاوحا

 تولعاط تره هدد وع هوت نواب ۰ یدیشهروم روعام

 2 هيه هلک هدرب هه رز وا مر شارف هرکصذدن و قن را «

 ا تباعصا لرهد ) مک و تبو ۰ ردراکح

 ۰ رایدروب ريشا

 تردندنععد و لر شد نکالا لها هد» وزع وس

 ۰ ردشع هراب

۸ 



  AASربعلا ارش _

 ند لع ترطح ۰ یدلبوس «متسا كکود یکناق كس

 ییسانوس «مروهدا وزرا قرح یککود یکناق كنس

 هلا ندا بولیسک شناندنندح د ودمع نی ور بقاعتم

 یل دن وط وشراق تلرتلع ترصح ج هل همتا میر

 یدلءهراب زا روک رس م رسد هرکصتدکد) وب هب یکيا لر ۰

 ورم .یراععلاوددر 7 دار اعف) دل هد 6 هوار 1 ملت دف یا 5 ردبح £ ]

 ا ساب یک رایخ رار هلیسم ردش ارب دنک وک ییبو

 یدل وتعم كم وه رم ۰ یدالاو هدن ززوا AD ها ا

 نديشيا هلقملا ريبكت یرلتمصح یضترلا ىلع بقاعتم

 ك رەب د( رک | هللا ( ندزعارب مولا ىلع كمارک تاععا

 هنس ود را نشد ی رام وک عابنا 4 لع ت رطح هد رییکت

 ۰ یدقفار تشهد "هلْغلع

 ماوعلا نا ریز یلفو ندرلن هفرط ور یفدنخ

 نر ترصح + یدل و 4 یکیا ہرےاف و , یرترمصح

 هن رایک هت وا رب ز هلا ی طل رلایبع و ه را مطی ردار باطلا

 بویمه ردت وط شکید هدرچ واندن راکدسوک هلج ی رغ وط

 ۰ رلیدجاق یرغوط هنراودرا
 ماود 4 هرصاح دن ص ندو یسودرا و

 هنوا یک یکیدنا کت هشاضم هدفرط ورب ۰ رایدلیا



 AT E کیا

 یدلا ینیرلتتفاوم هرزوا كلر و هرنا لت ر كلوصحم
 ندنکیدغا روهظیملاج و نوعا هطاصمرب هلی و هدهیا

 راصنالا سیر «یدلیا عضو ه هرواشم هلا باصصا یترفیک
 4 :يح یکب دم رتس وک تعءفاوم کو یر رڪ داعم ن دعض

 .یدلدنا قش همان هطاصم نالوا مهر تسدرد

 ورع نانل وا دع لداعم هتعاج ر هدتعاحهترعلا نر

 ارو .لفوت ن مو رام دا و
 هج رق ر هلا و موس و٥ هل رلمات ثاد صو هرببه و

 هار ورغمد ود,ع ن ور ۰ رابدزلتا هفرط ور قدنخ بول و

 . « ردو را كجهدا زا £ » هلبارازوس هنا تم و

 ورع ۰ یدوف وا نادم تاعفدلاب دن رکسع مالسا بود

 تولغم هدهزرابرب مییه نکیشمج ناک شو فتا

 هم راس ید تل وب یعالوف تک تا

 لوسر یحارلا ىلع | دخ رس ۰ یدمهلب روک هسک ردا لب

 هزرابلالبق لردک وشراقهورع هللذخا تصخر ندمرک |

 هک زك هلا ههمهد ورع «یدلیا توعد همال نا یور#

 رو هفوف توس زونه ندک زغا كنس قجوچ» بوالشاب
 « بلاطیا ن لع د لع تر طح هدک درد دا

 ید رب ندزکی راکوس ۰ ٹک قجوج تک » ورع هاکعد

 ۰ یدبا عابحا نعا ےکید وس یک شادرف كاباب ٠ نوساک



Aرغلا تیام...  

FENER OTA OV EEA a ^ + 2 tin FU رد 
  IE r A SN E E E E 2 ۳ر

 ۰ یدآ هدنسا را یرکسع نشد هلا مرلسا قدنخ

 ی بومنکح یمالسالها هدموعش رب نیک رشم

 هسا یشر هلو ردا روهظ قدنخرب هدن راک وا نکرد

 هدنزوب هن وا كقدنخ ندنرافدل وا شقشیا هدن شءروک هت

 ود زرولو رر كج هل هکلب و ۰رلیدلاق بو_شلیا
 هدر یراقدل وا ندن راق دم هل و هد هتسذا ریدارای ور ی هت وا

 ۱ 0 یا فا قوا هریماهاب نيف مااا
 ۱ ۰ یدنل وا ماود هب هلباقم ید ندفرط

 اع كن هیسانم مقا وم یه دات هح مالا لها كودنح

 لو دزخ یک یعیدنل وا نیعل رار ی هدد هعشد هن رلدظف

 یهکلمالا ندنغیدل وا شلاق صقات بویم هل ردشش لګ زارب

 هظفاح مدنفا مع رك تاذلاب هدف وم وش نالو

 زور بويمازوا یرل هب راح ی ki نکل * یدبا س و

 ہرصا_ و نکردنا نابرج هدنر وص رک رواک یک راک

 هام نداژکت هدنګا نیروصح ندنغیداز وا هلران وک

 ول زد ولرد تولوا لاق و لو هام رس رب ها هرلتفانم

 هداخ و هیلع ی ۰ یدالشاب هکعا روهظ فیحارا

 ۰ یدبا هدایز ندرلازغ دقشب تالکشم نالیکح

 وب كن راهلبق هرازف و نافطغ نمدنفا تاساک دیس

 ام رخ هن دم تب وروت ه ربا ارو هلاثراح و ع یرلک



 eR باتک کیا

 هلا بطخا نیح ندنراسنر ۰یدلا راشقک هنسیلاوح
 نوحاقلا ماقتا ندءالسا لها ردیکه هکم یراشادق را

 كن ر هلسف هظدرفیب و نافطع ۰ رایدابا قافتا هللا شیر

 كنافسویارفن كيبنرد نالوا مت هرکصندقدلا ینیرتففاوم

 هر و هرازف ۰ ریدقیج هلو یرغوط هب هندم هلبتسایر

 قاحلا هرلنا هدلو جد یلئابف ضعب كدح هل رهلق

 ۰ یدل وا غلاب هرفن ك نوا یرتمج هلکعا

 هر اعم هدو.دل وا ی ر ترضح عو“ تھک

 م

 ڭنەندم یرلتمضح یسراف نالس یثئان ندنغلزا لتي

 نعد كن دها رفن كبج وا ندا عم نوجا

 هد هنفادم هل سم یدنخ هنزوا لوصا سراف هنفآ طا

 مولعم هجرابع هدا قدنخ .یدروک سان م یس وب

 نقاب و بفرص .یلنالو یون رضا شم ر

 هرهش فارطا هدنف و زا قرهشلاح مارک باعا موع هلا

 نکیا رونلوا رفح قدنخ ۰ یدنلوا هدیشک قدنخ رب

 نالس و هدفعساط قاربط هاب را هق را تاذلاب رم تر ّضح

 ۰ یدبا دفع اح ردو هلع نوا یرلتمطح یسراف

 یسدژنک ا بولک هلحم مان لویسلا عمم یسودرا نشد

 یهانبتلاسر تیعم هدیس ودرامزل-او «رابدن و هندن اح دحا

 ۰ ریدر و هو را دعاط ما علس بوح هرېش ح راخ هلا



 ربعزا شنا ۱۰۸

 ىلع ی لب تن ترصح يول و وا كاع رهس

 «ردشملوا دوهش دهم شك رش نمدنفا هنع هللا یضر

 لصف یجم

 یعیاقو_هبرجه هنس یصشب

 "هوزخ ؛قدنخ وزع «لدنطا همود هوزع

 ۰ ۵ اع هوزع درد رو ی

 ۱ رد ندا مود ا لدا ةمود ههووخ
 ۰ رددعلق و رهش ر عفا و هد هلحرم شب ههندم و

 ندنراکدلیا قلیدنف راص هلیدس ءانا یرتیضعد ندنسیلاها

 ری هلا روالد رفن كم یرلتمصح نمدنفا هانیتلاسر

 هنرارز وا نوا هدنل والا عد رهش هرو ذم

 لوص و رلذاط ندا قلبدنف راص هدن رز وا لو هلکتک

 ییم هشرفدل وا ش ا رارف بولا رخ مدة ندب وب

 ۰ یدلروب تدوع ندنفید ا وا قداصت هسک

 هروک ذم هنس یسهوزغ قدنخ  قدنخ وزع

 .ردشملوا دنع نوک شب نوا و شاوبعوقو هدنلا وشرهش

 ندنکیدشلر یسهددعتم فا وط كننکرشم هد هک رعم وب

 ۰ رولند ید بازحا وزع اکو

 رخ یقاط ر كریدوم نالوا لیکن هحدقعم



 ۲ ۰ ۷ باتک یصکیا

 كنهروک ذم ةن نمدنفا تاولصاا لضفا هلع ا

 یتیراراصح لردیک هلرکسع هدل والاعب ر رېش نالوا دیم
 هرکص ندقدلاق روصح نو لا ۰ یدروب هر صاح

 هرز وا یهاندتلاسر تر صح؟هدعایسم ندن راک دلا ناولسا

 هنفرطماش هل ایا یرلکدلب هدیا لمع ههود زو قلا

 یراراصح و مانتغا ةازغلا نيب یمهیقب كن رالام لردك

 ۰. ردششغ وا طض

 هدنل والا عیر هرو دم هنس - عاقرلا تاذ "هوزغ

 نداععا اهحوتم هد نوا ازغ نمدنفا مرک ا لوسر

 ندنافطخ هدن راک دنک ردو هعق وم مان عاق را تاذ هل تعا چر

 نزلو بع وق و برح هد هسا یدال وا فداصت هدبعچ رب

 ۰ یدلروس تدوع

 نايف سوا هدنس دعوو دحا هیات رد و ۱

 هنسو ۰ یدیشعد مل هشير وک هدرد هنس كج هلک »

 نمدنفا مع رم هک دیشا یعیدمح اد و

 نده دم هلا مارک باا رفت زویشب كب هدنایعش رش

 نایفسوا هده سرا رایدروب تم نع ردو هرد و تا رح

 یربخ یکیدن ود وریک عاتسالاب یینژک كنهیمالسا رک ادع

 ۰ یدلروب تدوع هبهندم ندنعیدنلا

 ه زو گز ی EE e هللا یر س تدال و



 لا تار ۳

 E E  هدنماما اغ
 هدوراقو یکیدلیا تافو ینلا تذن هیفر یمهمزنحم هج وز

 ین هصفح یرلدع رک كالا نرع ترصضح ۰ ید ثل زاب

 وش هرکص هدلاح یقیدل وا هدست حاکت هناقع ترضح

 بروب حاکن شربت لا تاد ین هصوح هکک زا و ندتدب

 ۰ یدلیا حاکن یی وب ما یر هع رک ناغع ترضح

 كن رلتمضح موئلکما هرکص و كن ەقر ترضح هحدقم

 ناععترصح هلتهح یدل وا لئا هنفرش قلوا وز

 ۰ ی دا ریس نرولاود هنع هلا یر

8 5 3 

  1 a ۱لصف

 یداق و هب رعش 4۵2 یحدرد

 هو زغ ۰ عافرلاتاذ هو رغ " رمضتلا ىب هو رع

 هنع هللا یر نیسح تدالو «هساثلاردب

 دن دم یسهلسف رضنلا ید ندد وم - رضنلا ىب وزع

 مالسا لها ۰ ریدبا نطوتم هد اح زر هدنراوج هرونم

 هدهاعم هلا رو ترضح ام دم هرز واقعا و ه دنملع

 مایق هنهلع مالدا هرکص ندنسازغ دحا نکیا رلشعا

 دیس ۰ ریدلیا یدصت هب هلماعم و دصف مس هد ص ضعبو



 نر باتک یعکیا

 نک باصصا رفن قرف ةياور لغو شك یراصنالا

 ه وعرب نانلو هدندعد هلح رم ترد 4هرونم دنن دم هلا

 دل مدنفا مرکا لوسر هدنرلوص و هاکلرد وک هنفرط

 هلرفدطنن مام نرش بوتکم یرلفدل وا شمروب ریطست

 یلماح نیزشوقوا بوچا ییوتکم مام ۰رلیدردنوک
 كلارا شم باعصا و لتق ىنا ن مارح ناسلو

 .یدلیا بلط هناما ند مامن: هرزوا قعراو هنرارز وا

 * رلیدع | اما نوا هظفاح یس ومان كنار وا ا

 هناعتس الاب ندناوک ذ یب و ےل ی ید لیفط ن ۳4

 لارا ثم باعا ل ردک هلا ساشا ورا و

 هلا بیرقتر ندنرالا رنو ۰ردشغا دی یا

 یتیفک هلئدوع ههندم ها ن ورع ندا ناب رک صبا

 ۰ یدلیا ضرع هیر ترضح وتو

 اب و یی را هلربق ناوکذ ید و ےل س یب هدنبیعع همس و

 یرلهدا زو ید هدنګا تقوزا هلکغا البتسا الغو ط3 و

 ۰ ردش] وا فلت

 دبع هرکص نددحا هوزغ - هصفحو شز حاکن

 بش ز نیک اسلاما یسهجوز كمع هللا یطر شچ ن هللا

 رطح نمدنفامرک | لوسر یا لا یو ر هعزخ تب
 «رلیدروب ج اک: یرلت



 و ۱ ۳

 ا لع ب واک هر لی ٠ ید رک
 لا ا نالوا ديالا لها يدا ىلا
 تا ودندنرکدتسا تعا ففوت ماا رام هرزوا تکا

 اصلا هغاط نانلو راوج هار واو عانتما ملا راشم

 نکر رم وک هعفادم هجاېت نالویعوف و هنرارز وا «رایدلیا

 تر عن لرد تولوا دیهش مصاع و دلاح و دره

 بوزوچیغاب هدلوو قراط نا ۰رلیدروتوک هب هکم هلا
 یراابرفاهدنسازغ دحا ییسادعام . ۰ یدنل وا لتقف نک راحاق

 دوش یتسده یرلعبا ندنرفداص هرنالوا لوتعد

 ۰ ردراشعا

 هدنرفص رهش هروک ذم نس هلن - هنوعم رب عفو

 ۳ وا هنس الا تع آلم ید ر ڭنس ەل بق م ی صاع

 لوسر روضح هلا باده ضعإ رفعج ی كالام 5 مام

 ترضح هدهسیا یدتا ضع یسههده بواک هالا

 هدقدنلوا توعد همالسا ماع ۰ یدمروس لوبق ر

 هن ہیلاوح دع باا ضع رارب ها تسهبا را دن

 راهسال وا توعد همالسا راع یهدرلا روا هدب ولی ردن وک

 تاد ۰ یدتا ناب یغیدنلو هدننظ یرلکحهدبا لوبد

 ضا ° رایدروم راهظا داقما مدع یهانینلاسر لام

 ورع ن ردنم هنرزوا كنو ۰ یدلیا دهمن یتیر هاج



 ۱۰۰۳ باتک یعکیا

 یراکدر و رارف هکعاتدوع هل رح رار ك ود « مل هدا

 یارک باصصا نانلو هدنسازغ دحا هدقدل وا یوبن عوع“

 نده دم بوراص ییرا هح رج رن ال وا یل هراب ناوعلسالاب

 ها AS ردو ۵۶9 وم ماندس الا ءارچ هریدروب تک رح

 وید رودل وا هدنعز « قدفار لا دن راتک ک رج » شارو

 راه الا یدل ییرفدنل و هدکلک هن رارز وا كمالسا لها

 ۰ ری دلیا تعرس یغوط هب هکم هلتشهد و فوخ

 هدکل رب هلا ندهاحم یهدنرتدافر جد نمدنفا هانیتلاسر

 ۰ یدروب تدوع ه هندم

 یسر هکصخ*یکیا شلاق ورک ندنسودرا شرف
 السا لفا زارکش کوا وفم رک و

 ند هيما ید ا و چاه یاش نالوا شف و ه دزمع

 ۰ یدنل وا مادعا هدیسدکیا ىدا هریغم نن ه واعم

 ینب ۰ د رفص رهشیم هنس ی وا كن جم -عیجرلا ثعب
 صاخح*ا ض وب ندنعاطهراق ولصع ع رفتم ندنس هلق نوه

 شا لوبقییمالساهدنرلحما بواک همللا لوسر روضح

 كناذ جاق ر نوجا ما رکنآرف و ید و رءدا

 تاصعا نمدنفا ماع رخت ۰ریدتاناب یت وزا یسلردنوک

 بیبخ ؛تباثن عصام «ریکیلان دلاخ دن من دل ندا رک

 هن رد ایا ود مان قراط ن دربادبع "هتیدلا نادز؛یدع نب



 را تا ۱ ۳۶

 ۰ یدردتا نفد هل سه رض اح تاه یس) ر ره تولق

 تولوا رفا شک نلسم یادش یهدهراج و

 نکل رد هدنسا را زوت وا هلبایمرکی یرال وتقم كانیک رشم

 ۰ ردقف وح یرلح ورح

 نالوا شعتراق هنسارا مالسا لها ردو هتم زه وش

 ود تس ود هرکص ندو ۰ یدیا لود م ولعم رلءهفانم

 ۰ یرلیهس

 هب یربمتیپ را نالوبع وف وود 6 لو دنا نصح هدهر دم »

 ی وهلا نع قطنامو ) ی ره صا ه.فام ۳ ۰ ردتف) حج

 تفلاخ هنیرما كمرکا لور هکر مج نداعصا
 هلا ل٥ در اهل هرکص نده یسیهیا ۰ را و

 نالوا ۵ دوو هروک ذم الو ره ۰ ردیسلو تصرف لرد

 ۰ ردر و طم ۱۳۲ ی BR ۳ یو

 حاکن "عیجرا تب اا ءارج "هد ورع

 هصوح و هع زخ

 زر ندنس 4۶9 و ڪنا 2 ED f ءا رچب هوز

 ةمرکع نکر دیک بور وچ هب هکم ییرازو ی ود را شیرف

 وح هر ندرب یی هیعرلسا هک » هل رارصا تالهج ییا ن

 و
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 ۰۱ . باتک یخکیا

 هعفد رح وا هدعب و « رد عاص دم » هعفد جوا لردلک

 هدفدشاب ود « ردیعاص رع» " « ردیغاص رکب وبا <

 هنموت نایتسوا ؛«یدابا توکس سکره هلا یوبن نما

 هنست وش 6 ردلکد هدنایح هدیح وا » تولود ی.غوط "

 *نسرویلپ وس نالی هللا ودع ا و هلةءام هنابط رع تروح

 هرایدروب « رویلفاصنوحا كعالیف ریس هددح وا هللا

 راو زمرادوبعم یک لبه «یزع مزب - نایفس وا
 ۰ ردفو زکلبه ؛زکازع ؛لرس

 نهالوم مزا ( هللا یری مما ) رع ترضحب
 ۰ ردقو زک الوم زس ۰ راو

 ردیغاصدجح .هلیوسنوحا هللا رع اب - نایفسوا

 تنش ۰ سا ودعا . ردغاسض ب رع تر ۱

 ۰ روهدیشیا یرلزوس كکیدلیوس

 «نسیا زوسیضوط ندهنتنانسرع اب - نایفسوا

 بهت کاخ هک روم ن کرد نوه طاق
 ۰ مهشدروک هدنس 4 رگ

 ( هلا مرکا لور برادا ) - رع تروج

 ٠ مرا اش نا

 بور وجه هکم یی رز و یرکسء شد رو هرکصا دن و

 یر زاغ مارک یادمش دفا تاما ر ؛لیدتک



 ار ۱ ۱۰.۰

 ید رناق كس راهراب توروتک وص هلا یماط كنه رز لع

 ًادعاق هلتهج یرلقلزسرادتفا قرەلا تسدا و ۰یداقی

 رثیدابا ادتقا ادعا سد مارک تاعصا ندنعیداق زام

 فیحا را نال وا وس و هالا لو اسر توم

 یرلترضح ابنع هلا یضر ارهزلا ةمطاف هدکدشت هن هنده

 تواک 4 یود روصح را و رعمح نددت دم هب زلعا هب العا

 یتکیداسک یسهقرا كربناق ناقا ندیهانیتلاسر ٌهصرح
 هرات ی بوفاب یهه> را ی را نوک دک 0

 ۰ ردشم روط ناق هلععصاب هن رز وا

 قمتچ هغاط هلا هلذخ قاطرب نایفسوا هدهرص و
 ه رام بولید روکسوت هلباقلاب ندفرط ورب هدکدتسا

 ۰ یدل و مات

 : صاقو 31 ن دوس Ps اس ر هظفا_ح

 ۰ ردشل وبع ووو یو تربع هداعلا ق وف كن رات رم طح

 ترصح یرلف وا نالک هل دعا قوا ردو كم رزم رد نوک وا

 ارو یرادعس ( هکدر و هدو س تو رلب وط را

 ۰ یدا رارو روب ( یماو یا

 ماش هد ود را اشرف یرتاف و تنهانتتلاسر تاد

 كعرک وا ید وا بول وا r نابم س وا هدو د) وا

 نواب هع یرافدنل و كمرک | لوسر ۰ یدشود هنفا ره



۰ 
Ar 

 + ا

۳ 

OE E 
 یکن اوربآ مارک تاصصا هلکعا ادن ود « هللا لوسر

 ى را کر قدم وا
 راجا

 دنسارا كنغاط دحا نوحا تحارتسا مرک | لوسر

 ریو هدحط «یضترلا لع «رع رکیوا تولیرووک

 هداروا نیزک باعصا راس هلا طح هعکلا نن ثرح

 ېس ن اب دج اب » ندفرطرب فلخ ن یا ندرافک نیا

 هلتعشوف ود « نسکجهردل وا ینب نس اب ۰ مکجهردل وا

 یا هدفدروا هرح رب هنيو كموفم لوسر ترضح

 شدم » ۰.یدلرف فو دغرواق ر بوشود ندا

 هشاب هرغاب ی ےک تك وک شع شاط ود « یدردل وا

 ییس » یریضم هدک دتک هتناب كن راشادفرا بوجاق

 «ردشالت هن و «زرویمروک یلهراب هد هج رد قحهل.فروق

 هنس ودنک نوکر نکیا هدهکم دم » ینا ندنرکدید

 نوکر یس ن لا ا نا مدرشع د مکجهرد) وا ییس

 هسا هلب یشاط هکسف ر اک ۰ یدل وس مرردل وا

 "مدب یس هرح «یدبا قوب شلتروف نوجا ےب یدبا
 هب هکم عقاولاق و شلیوس « عج هيلا غاص نب قترا

 ردشل وا لاله هرغاب هاب یک زوک وا نکردیک ۰



 نم ) ندنوبن ردص ةوکشم هدنقح ندنکیدما یرلناق ناقا

 ۰ یدّتا عولط یراشد ( رانلا هبصد ۸ همد یمد سم

 شاپ 4 یرب + راسخر یرنتمطح حارطا نب ةديبع

 لوا یکیا ندنغیدراقچ هل.شید یتیراهقلح هرز نالوا
 درامد یر تصح هللا دبع ن حلط و رد ید

 وشراق ىلا هما ضدنا هللا لوسر تاذ كندو

 مع هللا یطر ۰ ردشا وا قالوج بونلهراب یلاندنکیدرب و

 تا دنه ندنو رط یدح و یتدامش كنهزج ترصح

 یناندرک نوتلا یهدنیو دنه هدفدنل وا ریشدت هب هتع

 كمارک یادهش راس هللا هزج بورو شش 4ینحو
 شقاط قلندرک ر ندنرفالوف و نور یکیدزید هبا

 شفیچ یتسهچراب_بوراتح یتیرکج كنهزج .تریضحو
 ۰ ردشمام هط و هد هدا

 مرکآ لوسر مارکباصعا هنرزوا ینالعا كنهغنا

 ن سنا «ریدتسا قلخاط ًافسأتم هلدنظ یدلیا تافو

 یدتا تافو دمع نیلسم تعاج یا » یراتر طح رضا

 كلج هدنر وعا ند ر ىدا تاف و یسنزکت ۸ دنا

 هکنح هن «یدر و تراسح ام دره د 6 مها

 یرظذ كن رت مطح كلام ی تعک ۰ یدنل وا ماود

eاده نا ۳ « هلو د اصا٥ ربما ترصح  



 ۹۷ 1 بانک یعنکیا

 ریخت ترضح هرز وایې رک یادنوا كنه نا ۱

 الما هل و سنا هدر یک اد یو
 ۰ یدلزوب ی روح

 ره نوجما عیصشت ینیرلعارک باعا ربمغپ ترضح

 هدنماننا تکرح وا ندنرفدالشاب هغعروس تکرح هفرط

 یعیدنا كصاقو نا ن هشع نانو هدنسودرا شرف

 یتیراشبد یعابر یکهدفرط خاص كمرک لودر شاط
 ۰ ۱1 یدرفو

 هنزو كترمضح لوا شاط یییدنا كن هه نا

 ۰ ۳ یدالغاب هغعا ناق ندنعان ندنغدنف ود

 ییدل وا نمبال كمرک | لودر یا نمک نا

 وا «یدیشمراب هنرافان بورق یسهءلح يکيا كهرز

 ٠ ريد تا ماود هغعا شاط هن نیک رشم صضعد هدانا

 ردنا هلج هراناتا شاط هملط ترضح هللا لع ترطح

 ۰ رایدرتاب هرب هللا ج رر یییر ره

 ند رګ تانج و یرلتضح یردلنا نن دیعس

 عابر موما ىلع ییرذ هرکص ندهعقو وب تن هبتع 0

 . ردرلشاوا مو رحم نداذع

 یرازونیو یبهتخ نبا یسک غاط رب هنیرزوایوبنءاع ددب | ۲ ]
 . ردشمردلوا ردنا كيلد كيلد هلا



 ربعلا ا ۹۹

 هعفادم ىلع ترضح ندنرتکداک نقاب همللا لوسر عقوم

 هوطخر ندر ترضح ربع نن بعصع یوی راد و

 دف نا نکیا هدهظفاح هنارابسناح بویمهلرا هلی

 دېش تور وا هل ہنظ هلا لوسر ی هارک یرلکدد

 ۰ یدلبا

 لنهيعط یکید ردل وا هدنسازغ رد كنهزج ترمضح

 ه رح هرزوا هشبح لوصا شهعطم ن ریبج یشادنرف

 لوا ندنفرط ريج یشح و یمهلوک نالوا ىت رامسهدعء الل و

 دوع وا یک لباقم تمدخ و و رومأم هلو یرضح

 ترصح و رروط تودزوک تصرف سرو ق ىدا

 هات و ح رد یدک تسار ندنرکسع نمد هر

 یییدهاح رورس-لوا بروشود تصرفیذح و نکرروا

 ۰ یدلبا نام هلا 4 رح ر

 هدک دردل وا هلا نظ هللا لوسر یعصم هت نا

 باعتا «یدردلاق ی ود « یدنل وا لتف دم »

 ه ورک ییرازو تورشاش رثدیشدا یادص وش ندمارک

 لاک ید ناوخا نالوا هدهفرا هک اږ م راد درب وح

 قلشاک وش ندنرودراشاب هغمر وا ها نظ مک ند راس زات

 .ردشملوا مالسلاراد مزاع مار ک تاعا ماطر . هدنسارا



 , RE OP LAEی ین  ۲۰ ۰ oOo. oor. î o A N PRهک یک ب  CE -° 2و ”5 1“ Oے >
 ی . mS AEو  Oe ۸من ی ّ 3 2

E ا ۷ ر ی و و وک 

8 ۷ 

 ٩ ۵ باتک یعکیا

 رفن زکسید هدکر انا هللا يظ زا عهد | موه هد وود

 هلا رح ن هللا لر ۰ رد دش وقف ها ہم اع یسادعام ند

 لوف غاتص لرد اک یرکدمهردود یرایدتک

 ن هللا د.ع ردنا مو ندار وا هل رکسع یک الب لس

 "یدلیا دیش یتیراشادفرا هلا ریبج
 یی هبلع لدلاح ندفاز وا ESLÊ نج نالعاط ۰ و ۲

 قد رح راز راک را زا ره ود هب هک رعم ربا رب هل رام روک

 ۰ یدالشاب دون و ط دن تب هاا ندا تداصا

 یرب یتیرارادفاهس نعد راندا هلج هلبا یربپ ما

 یتیرایضعب ررادفاصس هکربیدرتاب هر هحندرا یر

 غ د قلا را و ۰ یدنا لع ترصح نردل وا

 یسهعفادم كنهزرف ر نالیروک يقفيدل وا هدکلک نقاب

 «ید)ر و ها هرارک ردح ندیهاندتلاسر فرط نوا

 یموروات لچ نسير ره هلا هلج نیشنار ىلع ترمضح

 الا یتفالز ندع هده چ ق یدتعاط هو رط ر 9

 «یدبا رو هل دیٌشدا یسادص ( راقفلا وذ الا فیس ىلع

aهرکصتدک د رد) وا یرلذکناک ید نعند هک هراح  



ESP مر رای eC EG 

 TS یا وج
 » هاط را یاد را كن ررط ۰ یدلد وس 4 مدلنا ارح هغفار

 ۰ ES Ta ها ۔ےاد كن ەزج ترصح ید

 هد رب د3 د ردلاق یحلق دل ردبا هل چب هرز وا نکس هلا

 2 هععا_رص ادعا ی وفص ۰ یدمر دنا ن رسم روا

 هدناموق كنههنع تثدنه هدکدتک نیکد هنماهتا بوراب

 هاب راد راق نالوا هد_ءلاح ید اکا عاط 4 ..-س

 هده را ید ردلاق یعلف نوا قهروا هدنه ندنکیدٌهش

 ینهردشالوب هلیناق كنده و رکمرب یھ یکیدریو كرب
 :یدلیاتدوع یرغوط هرکسع نداروا بوی روک قبال

 هد ولت اعم و كا رے ھه احد واو یلعو ۵ رج

 یی هداعا ی رف تلای ی رک دو

 راک نادم هلتامم رشن یمدرره كنرانالسرا ند

 مازا ند یادعا ندنرکدلبا كت هند نعد یراز

 توااح فو مدیا عاط ی ڪڪ یرلفد] وا رام رات هلا

 ود «الیواو» یسرره كن رشادقراو دنه نابالرا

 .ریدچاق یرضوط هعاط هضاب هضاب
 هدناد یم كنعد هنرزوا هبلغوش ندهاح نکل

 هرد ندن رافد الاب ها کل یر رللام یرلفدح اق توعار

 نعتد قذ را ات نالوا ا 4 ه-ظفاح یھج

1 

۱ ۱ 

Et 

3 

1 
0 
1 
3 

۹ 
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 اوفو ۈن ق



 ؟ یدلروم تاعتلا هد ۵-س)ا یدل ان]؛ط تا وذ صو)

 وب هللا لوس راب » ردام مان ه احد وا نا با عصا

 هداك وب تولیک ا» هدک دارا لاوسود « رد يح كے

 هاحدوا «ید) روب اطءعا اوج ۰ راج وا دن د نیک د

 یسهناشن مولوا هنشاب هرکص ندفدلا یصلق ها طرمش وا

 ف یکیا تو راص یعراص چ رو ا قوا

 رور ۰ .یدالغا هکمزک هام هنا رک« ي هدنسارا

 هدامزر هل و هکر دشدرورب شرو وش» نمدنفا

 ۰ ریدر وب « ر ول وا و ت ورع هاوو دوتا و ل ویعم

 نی ةاطرا نام ن دد یرادقاصس لک

 ییاعصا هلدحم یا» ردنا هادم هدکلر هلا لییحرش

CE 2 : ۴ 2و  

 هل زمصا* مزب نهج لح زم >هدیک مز هلزکجا# كزس

 وا ھا یدک دیا اا يک هری هام
 وشراق ىلع ترضح هدکدد «یقوب نردنوک ه٤ نب

 ررلط نکل ۰ یدردن وک هغ ین مطهر جاف ر ۰ بوقیچ

 مرک یلع ترصح ند_نعب دلحا یر تروع نک سود

 ید :٩ا مر ۲۱ لوسر هک رکود ید زو هلهحو هللا

 ه دن راک دد 4 لدر وح رو نا وه مع نوا لعاب «



QFرم را  

 "ناعلا نو رع . یا dA عد ر ن REE هك رارز و ۷

 دو و یمهلج و دی دو رو رر و هما ن ناوعص

 ۰ یدا :Be یسابر ڭا وا اوس و ال اش

 هلا حارطا 5 هدربع هنس هعلط با داف یودرا

 توا وا E ی دادم E اب "صاف ویا ل دعس

 هلو هلو ص ا درع ےس وا ؛عاص نصح ن ةد کع

 ۰ یدیا هد طس و ی ا

 هد عاط ندبع یکهدنف رط لوص كنوامش یود را

 ی تاو ۰ لا راو هردر لار خط دم وحش كوو

 رد ر ۳ ىلا ا E هللا دہع قردار ۳7 لربح

 بلاق و دو ۰ یدال وا د-اوا هار وا هلا 5

 ی الراندرب یرلف دل وا لر زا دنا رمت توام رك ناول وا

 ی دارو صا هم راح

 کلا ج ر هلا یرلت سصح نمدنفا مرک | لوسر

 هدنرزوا كجا وا هک ید

 ۱ ةءرکم لابقالا و راع نیلا

 ردعلا نع وصال ناب 1 رلا و

 ۶ ردووب < رولا ےک سا ارا یا
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 ۰ یدلدا زوم یو رار كعفار ندنیدنل وا نام

 یفیدلاق كعفا ر تدنخآن ة رع” ندنابیص قحوهل وا هداعا

 ندنکی دلبا ام دا ود « زره وط شر وک هلا مفار» هدکدروک

 هلع هغفا ر هرع" ۰ رل د وط شر ک هلا یداندتلاسر ما 1

 ۰ رو ہد ع اسم E هلرکسع هدکنا هکعا

 جک ندهنیدم نکل ۰ یدبا نواب لع كج ولد

 ۰ رب دل اق هدروک دم ع وه هلو اح ماتوا ندنعب داع رح

 ترضح رلکلم - هدایژر هصک وا نمدنفا مع رطف
 ۰ ردرلشهروب E ید رک دتا لسع یهزج

ِ 
a &یرماتک رج رد ه دنا و ی وا  

 عاج لع نالید طو د ییزامع ابس ؛یدلرو
 «ریدروب ادا

 مان نع یهدنفاب اط دا ودر شرف"

 ه یداولا ةودع نواه یودرا ۰یدیشع وو هدنناب تالیح

 ونش راق هب هلله تور و هو را هنعاط دحا ردا لو

 ۰ ید رلعاب فص

 صوصح هندالوا رادلا دبع ینلراداع كشیرف

 هدنلا كنا عن هحط ندهاطوا قاریاب هعفدو ۰یدیا

 ؛دءل ولا ن دلاح هل E SD ندو .یدا

 راشکنک بول وا نادناموق لهج ینان همرکع هدنسهرسیع



ىزا اا 4 رح هد> رام
 ور هد وتو و هذخآ ولا 

 مت ندن رلکدد « زکیدنل و ا دن ره كالا

 ا» هدو ج ورخ ندنداعس هر بولک تمادن هرانلوا

 « هدا تکرح هرزوا زکد مما ۰كدلیا اطخز ہللا لوسر

 الس هکر تاب «یدکیقو لزوسو» هد هسا راپدد
 هلرهبد « نه ود هک دعا روهظ یهلارمآ ههج نوتلح

 رایدتدب هنا

 ندا حج وا نالوا تا رم نوعا مالا 2 اع

 رینعح نیدیسا سوایا وا “هر عن بعصم ن رجاهم یا ول

 .یدلروب اطعا هرذنلا بابح حرزخ یاول

 نمک زو رله رز ؛ندرف كس رکسع دوح و٥

 یدر کیدا راو یراوس یکیا هدن ربا «ریدبا ترابع
 - انلا سار ۰یدیا هدر وا یرب رکید «نمدنفا هانیلاسر

 زوج وانال وا عبا هب ودنک لولسن یان هللا دبع نيف

 ه ورک هلیساقفر یدیشعا اصلا هب ودراو هلا قفانم

 «یدتا لات هزوبد یرادقم کج ندد وه

 هناعلاب هدقدراو هلحم مان نیش 7 وام شوق زا

 قح وح ماطر شام را و هن هاب شب نوا هدا رکسع

 وش هدفدل روس ما یرهداعا هب هب دم ران و .یداروک

 یعب وا رهام هدقعا قوا جدخ نعفار ندراةج وچ

 ی اس ف ا یوا ی ات ی یی E SG OEE AIOE ET O ی - 0 ۳ ۳
 تم



  E 2. KEF 2ا 7 2

  asبابک هوا ۸۹

 ۱ ندنرکدروک هدا ژر یغیدلحا ءادک رب هد_نح وا تنصلک

 رازوکوا هللا لقن همارک باتصا یایژر و یمادرف

 كناذرب ندنس لها ییدک كحل و كاعصا ضعب یعذ
 رعت عددا وا هندم ید رز تودا تل ال ده دان

 موه ندو ی و هد هنب دم رحم > ای ور وش هلکعا

 ناب ییفح هل وا و) رح قو هدهءفهادم هسا ردا

 نالوا شماقک ارق زد ندراسنا نکل *رلیدروپ
 « ردا لج هزیلکاقروُق ند نا نصح هد هتم دم »راک

 ندر دابا راربصا هنش وا ترک هل رینگ ورق بود

 تقفاوم هاوخا و راحا نمدنفا تلاسر بحاص

 ۰ یدّوسوک

 لئاضف هرکص ندزامن ۰ یدا هعج مو نوکوا

 ربص كنرصت بووف وا هغیلب هیطخ رب یواح یداهج
 كە رح م زا ول ۰ ریدر وب هرص و ییهدد) وا علا دنا و

 هدنبیقع كن زاغ یدنکیا ۰ یدنل وا اطعا ما هدهنلع

 توک یدواد هرز یکیا هلا لوخد هداعس "هر

 هرکصندقدالغاب یراورک هلبا غاب رب ندنلئاج كن رلهلق

 : ۰ رابدقح هرمط

 نکیا ه دن دام "ه ر> ز وه Ee تر صح تاد

1 Lit habit dilina nea hii aA 
 ریمصح ندیسا هلا E ندعس راتصت الا ر



 و ر ا ر وش 9 یار 7 یرغ سس

 د

 دف ر ا صا ر

 قیجارا مک یرلیدوم ی ی ی

 | گن هن دم لوا ند مالاي هک سم هناا وح دن دم

 ۰. یدلوط هلا ثداوح وش

 هد هفاسم قاب وو ر هب هی دم ها ردنلا نی تایح

 هرا روا كنسودرا شدرف رار هلو هل مان ضرع

 یفیدلحا ر تام ولعم و نک در

 . یدتا دی أت ۱ یه د زا او ترڪ

 یدفم كهانیتلاسر "هدلا و یم ودرا شدرف

 دنه یعهج وز كنابفس وا هدنرکداک هل رم مای اوا نال وا

 ا بو یرود را باش هدف تو
 ید رف تل ی ؛رهکلاع ردام هرز وا ۱ نوثکد هلا رسا ر

 ضد i اص هنا راتج كن راکوک هلا ش

 ییراکوک كزمرلاتوم مز د راده ا الع

 ۰ ریددا منم ود « رار راء

 هنعاط نذیع یهدنراوج هندم كنودرا روک ذم

 لسو هيلع یلاعت هللا ىلص مريح لوسر درهک یراک اک"

 هنس هم تكهرز یا و شو هرز و هد راهه را ب م

 (6 رد

DFTR EFEی اس اد زد نت  

ER aaay hla zxب وا  

EO VECO TT OSO SNE 

TED 

(7 
۷ 



AY 

 ز وه تنم ود شدباخا ۰ یدبا دوحوم هود كربح و و

 : اب کیا

 كن رثاب رفا نالوا م یرلتایح رد مد ردن در

 سارق دل را هفحم ناو ها ط ر نوا قلا یی رلعاعتنا

 غا میش یار بولاج فدو قءهوفوآ ییرا هم
 ۰ یدنلا هنن رلتفافر هدرهننغم نوا

 باک الاب یروک دم یودرا برح نب نایفص وا

 ۱ ۰ یدالشاب هلن یک اریلوق فحارا نال وا

 یرلت سصح هنع دیا یطر تبلط)ادیع 5ر سابع

 و :س ود را شار ۰ ۰ یدا فا  راق هرنعچ وا هلی اب ہر : ترذعم

 ر ی. واع یاعوق و تو و یراکح دنا يک دک

Eندنوا هاتر 2لاس ر هلا ص وہ "یعاس بوزان  

 ۰ یدردن وک دن رلت عج

 لصاو در ترصح هدز ەم رو ۳ کک

 نداف فارما: ردت و وا هیعک ند یا

 4 هندم و تبص و یناقک هرک ادم ادعي طا عب را

 هب هکم ردنا نب باح نوا قیفح یدوع



 ۰ ید | ظوح هد ه ودزلا راد یرللام هرز وا

 یسحا كع ره هدا ره ز یراک دا هد رد كس رف

 دللا دبع و همرکع لغوا كلهح وا هلرکف كعا هلا زا

 وا سا زر یاس ۇر ی هیما 7 نا وفص هل 3 ی

 یہا ر طب رد هم "ده وفرپ هدنملع م راسا لها ندنع ر ل رالام

 .یدل وا یار کو یبه ۰ رای دلبا نالا ندناڪڪا

 قماغ و هدنمع مالا هد رب لوا ریما هد ردن ۱

 .ه رع وا زا نالوا شدا وھع لد الد 4 -.ط رش

 تسازتوش ود ها لدابف ند ریدلبا ه د4۶ رد یتمدح

 یادص ر ندنسهاخ ره هل ردغ كءالسا لها » ه راذ لک

 دن رارا وحقح 2 تدرسعم

 یغایا هرغاب هاب هلرارع روم یک « ردیفو زکتمرح

 مات مد ایت هم ۰ یدایا رادک و تشک یک كب وک سما

 ه ربه و صاعلا 5 ر د ولو ںد ع -اهد طلا اس

 هدا لثاف یکهدن را وح یرملا ما ید ته و 3

 ودا "ندزنا هل ۰ رد ردلاق هعابا قلح قردشال وط

 لکشت ه رکسع "هوفرب عماح یرفن كبجوا ندهکم "یلاها

 یراودیلهرز رفن زویکیا هدنجما لرکسع وڈ ۰یدلیا

 قوا مست هدنرتدوع ندنفیدل وا شقک هنسه را

۷ OEE NIS 

 ی یک ےک ایا



1 0 

 ۸ ۵ ۱ ۱ باتک یصکیا

 راد 7 هر]اح یعیدل وا هدا ورد یرالام ید كن هرما ی

 راع+-الاب ینایحن تارفندنس هابق لئا و ن رکب یسهلفاق

 و یراکدلیا هحوت نه رط قاع بوح ند هکم

 ه۵.ع هل یصر هب راح نت دز هدو د) وا ی ترے ۰

 لاو 5 را مست هن اب راک هدو ص وه مات هد رو هل ءتعاقر

 هلا رب سد و یایح ن تارف و ماعا یی د رلدد ءح وه

 4 ۵بدم نایح و تارف « ری درون وک ۰ رو ۵ دم

 هروک م “واق و شع اف رشت هلا مالا ف رژ هدنلوص و

 ۰ را خلاب ر ره رد كم رک یءج كلا وما

 2 اع تم EEE رع هلا یر نەى ترصح ۱

 دمم یازفا فرش دوا هنع ها یطر بلاط یا

 ۰ رلیدل وا دوهش

۰ ± 

 ۹ هو زرع

 هل تو اف ر صاعلا 5 و رگ و ترج> ن نایعع وا ۰ ید] ون

 شعرا و 4 هکم لوا ندنسهءقو رد نابراک ناتج ندماش

 رد یعوح كنا ڪا لا وما یییدل وا لماح ثناب راک و



 ا ۸

 شع و U تاه وه ماطر ثالذکه لند وع 4 هن دم

 4 رد نردلوا یمک » 9 "یلاع تاد ٠ ید

 دهعت یثیا و رزس 1 لړ ندنس هلسق سوا هدن رودروب

 هد درحآ ر ییاشهم رار هلا مار ۲ با مصارف دحل ردا

 تع زع هنلصح هدرهُد ج راخ كموق رم توت ندهنده

 ۰ یدلیا لف یموفم بیرقت رو
 ند رادو رح موفرم - یلتف كعيتح ن مالس

 نمدنفا مرک ا لوسر ۰یدلا عار وا ی-هنک بول وا

 ردا تیذآ توو رھ ہرا ح یارک باعصا هل رات طح

 ه و ندنفیدلوا یرادتعا هدنرلارا ریدوم و ۰ یدبا
 سوا تاق كبعک «یدا راردا عانا هدرلذا هدا راشدا

 E هد هدا ید مال تولوا ندنس هل بق

 نادیتس هاب یس اہم حرزخ هدد كنو ندنغیدا وا

 ٹال رود ن هل | دمع جرج دهن رز وا تصح ر ىراتدلا

 هربیخ یا رطح مارک با صا رول زکس «دّنلا یتسایر

 ۰ رایدرد وا یوم بولو ید رفت قیرط هل زع
 رف اط هرکصندسازغ رد - هراحن دز هرس

 ندنضرعت كمالسا لها هنرن,رک قدرط ماش شرف

 هل شرط قا ع كن رانا رک ندنروداتوط ه وةر وق هدایز كب
 نا وغص و ترج ی نایغعسوا «رید ردش] رارف قوس

13 



eاس او ر ا ا یک ۲ 7 ےس  
 ر OTe ےک ey لا

 ۸۳ تاک یکتا

 لصف یجنش
 یعاقو هب رگ دنس یک < وا

 ن دز هی رس و قیفح یا وفرشالا ى بعک لف
 هوزع ۰ هنع هلا یر قبح لو ا

 . هل وعرب وع ج رلا ثمب و دعالا ءارچهوزغ ۰ دحا
 ۰ باطملان رع تا هصفح و هع زخ تب باب ز حاکن

 دز ٌهبرسو یلتق كعينح ییاو كفرشا ن تک

 ا یطر نس> تدال و «هراح 5

 ندنس هلق یط تعک يلتف كفرشا ن توك

 هرکص ندای ۶ رد ۰ ردندنریدوم رصنلا ین شانه

 یرلت مدح دوا مال رص)ا و ةوالصلا هع مرک | ل لوسر

 هاکلح هدزم ییدحاور ن هللادبع و هثراح ن دز

 قرشا ن بعک «یدبا راشهروب لاسرا 4هرونم ندم

 دز راس نزد تا از ند قلخ و

 ردیک هب هکم : ندودنل و هدناتهر وارد ولرد

 تسار و لفو هما تینا ةعاد و یا ن تلطم

 قد ون ه دن رل اع كن رات در طح سم دنا ماع ر ف ینالک

 راهم نوڪ ا شارو نالوا لونه: هدرد رار هلا

 ًارخومو شکود رلس*اب هاتفانم درز وک ب ردا داتنا



 ۰ ىدا قیقع ین ةددل وا هرز وا فا

 وا را ا و

 ندنفيدمتچ 3 ی u لوم i نک ردنا الوخ ی کک هلک

  ندندسح دلرهد 4 مدد وا ی هدب دل وا ریه ۰ نوید 5

 . رارقلا ن ساب م زع هلا توف هدهروک ذعهنس و ی 6

 رو 4 و وه



A TS0۳و و هی  E ST AI TO aرک 2  

 ۸۱ باتک یکی

 یسد ر ره كما رک تباعا نانو هده وزع و ۰ یدلروب

 قدوس هنرلتج راغفط نوجا یدغت هرزوا فلو رابکیس
 هژدسانم و < ید شم روت وک رار بووق ( توواق )

 ۰ یدلدا هی ود « قلوس ورد » هروک ذم هوزغ

 ه هکمندقا رع ردکلا ورق ب ردکلا وو هوزغ

 ۰ رداكوصر عقاو هداګر ندا یو یو كحهدیک

 راو تعاج ر ندنافطع یبو میس یب هدعصوع وا

 هلا مارڪ باعا قاط ر رب ترصضح ۰ یدبآ

 ه هندمهلکعا رارف هروک ذم تعاج هدکدتک هنرارزوا

 ۰ یدلروب تدوع

 یصخادیع ةولص بوجو "همطاف و ىلع جوت
 تلصلا یا نا ةيما توق ؛رح و

 ها یدرهش هروکذم ٌةنس - همطافو ىلع عوز

 لع اع هللا یطر هللا ل لوسر تاب ا ره لا 2 دهطان جد

 جی وز هد رات رمح هذع هدا یطر . بلاط یا نا

 ۰ یدلروب
 روم او وات له تب 4 یک ا ةولص توجو

 یه وا ادا یزاع یارب نارق ی وک یکن وا ا اک

 سا یه زاغو نارق هد هنس لر هل ڪک نایرقو

 ۰ یدنل وا



 هوزغو قیوسفوزغو عاتق ی هوز

 رذگلا عرف

 ی هشاطد ومنالند عاني ید تت عاهنیف ید "هوره

 ندم السا لها تورو ید وه ع ی راک دلیا لود دروم

 هاب رم یری لام پاد ندرکدلبا لف ی

 نصح* كنهروک د کم ا ل رد. کک هل رکسع زا ۳ ر

 ۹ ساز ۳9 وشس ۰ یدلبا طرص ی دعاق یرلفد) وا

 كم وقم ۰ ردنا ندنسافلح ال ول ہم یا ن هللا دبع نبق

 ه:9 رط ماش بودا للتو هن رز وا ما ربا يدرس وا

 ۰ رلید] دنا درط

 هب هکم هلا نار 4 ناهس وا س یلوس هوزع

 ندمارلسا لها ۵ رکص ی جد ز رھ رد و ۳ و

 نیم هکعاعما سم انو لامتسا بیط هگدلا ماقتا

 لهاو شاک هنراوج هندم بولا ولتا زویکیا هلکعا

 ییدل وا شع رد وا ییسدرب نت یداصد ندم السا

 دز کنید ز وکیا هردو دا وا ی رم عرب ترصح ۶و

 را ر# ا ارب هل ربع ادق را نایفس وا هد هاا E هن رز وا

 تدوع و مانتعا هربحذ یرلودقار هدا ر وا نیش ا

۹ 

 ا ی ام

E PULL TENT 



۷۹ e 

 دا ییا به و ند رم هرکص ندنسم ۶9 و ردت

 ناار ود وف توروط وا هحرار هد هکم هما ند نا وفص

 رح هد زم اح قد را هرکص ندیم ردد « نا وفص

 یددا نر وا مایع و ج رو » ربع هدک درد 4 یدلاق

 نآ وفعص ۰ یاو « مدیا رردل وا ی و ردنک ۵ هرز دم

  0۹مده عم اد یسهرادا اع هد رهش یسادا ثكحرو مھ «

 د  a5هر ۵ ده ۰ یدوح هلو هل راک فا ۲ ۳ ۇس ربع

 راضح الا دعب 4 ی رب ر وح ربع ندنکی دا سا ےل

 نوا قمر یربسا ر هدودنل وا لاوس حج تلس

 نوا زکغدشنوق هلو هلوش هداح نالف هلآ نا وفص

 دن ءان « یدلاق . Aاز ی وا 4 یوم ا

 عد ندنا وفص هل 4 هرک اذم وا هللا وب » هلتهح

  aEا قح هک مردبا تدا ۰ یدا لعد فواو

EE A کم و 3 لوبو قرا رەد » نس 

 ۰ ردا وا تادس هنا راسا كاع وح هلا قد وه قلح



 جک یی ۷

 دبز ه سد دم هب ذكم صاملا وبا لغلق ذاا در

 هه املا راشم لاس رالا یرلت رطح هل راح ن

 ۰ ۰۱ رر

 بواوا جاه رعاش ر یا ةرع وا نداربیا
 ا 0 یا ترا هدو توی

 ۰ یدنل وا قالطا هرزوا قماق و هدنماع

 ث سل اما دکم توو یکیدلیا دور و هب هکم . كمع

 راذک وتشک هدراقاقو۔نوچ راع مایق هم رل لع مالسالها
 ید ورع ن لیهس نالوا شردلاق هغایا قلخ هلا

 ندنشدل وا غياب بیطخ لیهس ۰ یدبا هدنصاارسا

 هللا لومراب » هنع هللا یطر باطالا نن رع تربضح

 هدکملع كنس هد ر هک هکج ردوا هدقا ر اک: یلیهس

 رع اب » هلا لوسر ترضح هدک دلیوس « هبعا تباطخ

 هک ر دقج هل وا معاف دم اقم ر تق ور لیس ۰ یار هنلاح یا نس

 [ ۲ ] ۰ ریدروب «نسک جهدنا انو حدم هدنقح

 یهددل وا مزمم تكشيرف هدنسازع رد بهل وا

 ترشح هک مالسا لوبق هرکص تقورب صاعلا وا |[ ۱ ]
 ۰ ردشلاف 0 كنب بز

 بولوا ناسم هرکص ندهکم مے لبس عقاولا ف [ ۲ ]

 ر وم مازتلالاب یرلندیا لیم هتدر ندرلولهکم هدنبیقع یونب تافو
 ردشعا عنم نددادن را هارل همطخ غیلب و

xوب یک یو ہے قہ  my n e r 

 د ی
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AE AAA 2۳ ٩ 

V۷ باتک a 

 هل هدال وا هدااح کده هک نکرواک ههر را » رد

 هدوه رب ران وتلا e 4 _صو)ا ما ود زکی دنا مسع

 ۲ ۴ هم

 همش ندنسهح وز هاش وی ربا رب هله روم « یدلاق

 خیال هلهح و ییعیعح یبهدام وس نالوا قوفو یو لب و

 «ردشعا تح ناهدر تشکنا یسابع یبا نوک

 « نس هلا لوسر نس هک مردا تدامش ی « هرلع ا

 هب والاب ید رال د كن رهداز ردار و كنم ودنک رود

 یدلبا تدوع هب هکم

 تب بز مدقم ندیحو لوزا عیرا ن صاعلاوا

 هلاس رادعب و وا داماد هلباح اک یهالا لوسر

 صاعلاوا بودا فرشت هللا مالتسا باز تروح

 یریکلا ةجدخ ترضح الا ة ديس ٠ یدیشمالوا نام

 هللا یطر بد ز هدن وز نیح ندنف رط اع هلا تر

 ندن راسا كصاعلا وا ندنغند) وا شرب وقاندرک رب  هانع

 ندوه دم تان ز ترمضح هدودنل وا تط لد دیش

 لد كفلنادرک ۰ یدردنوک یغاندرک نانلوا رک ذ

 دل دوا مرک | لوسر نیس وه هب هط ر وا 2 راسا

 ندنغيدل وا بج و٠ ییرلبلق تور تیاغب كمارك باصصا و



 كنهبفر یرلهم ر *هلیلح و كن راودنک نافع ن ناک

 ی رع رم نام تاد شب ندشرحاپم و یرلکیل شف

 ملا راشمندع انغ ۰ یدبا راشام هنا وب هدننسا زغر د ها نهج ۱

 و د) ر و بن هد داتا روح

 كنرهانتلاسر تاذ اع هللا یصر هور تربضح

 نانح راد منع مدقم ندنرلتدوع ههندم ندرد

 ۰ رد و

 رک ا یدبا نکن ز تلطل | دف يا ساو

 « زکیدا حسن رار هلعدالوا هدلاح مکیدلک » نک راتچ

 اک وب ندنکیدر و نو |J وات اک هلصعلا ما یر هح وز وډ

 ید قو ام ول كن هک رب چ E ندا

 یچیدل وا شەر و" 4 کس نوعا ل

 مه رد كن رد یک یرراس نوڪ ا یصالخ هرز وا

 لاخ داهعانغ و ۰ یدنل وا فرلک دیس ونک ید یساطعا

 لها هده را یدلیا احر ییوسح كرانوتلا نالوا

 د ګار » سابع ۰ یدلرب و یاوح یخح هم هزل وا بوس

 لوس رندنب ردد ) نسزمکحهرب دنلید ید هد و ردجا حوا

 ت و ی تا تی و اان

 س

 ی ی ی کک یھ ی یا و و ےک وا

 تن

e 
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 7 باتک یعکیا

 ۰ ردرشل وا فرشم ها مالسا ًارخوم ورع نب لیهس
 ند رییب ءادعا ءادشا طبع ن هبقع و ثراح نب ضن

 هدنسهلح م ارةص نکیا رونل وا تد وع ندا زغندنرلقدل وا

 ۰ یدنلوا مادعا هدیسکیا هلا یهانیتلاسر ما

 .هنع هللا یطر باطلنا نن رع هنعهظفاح ؛لرارسا

 یتددالعا یرلنو رع ترضح ۰ یدا ا نهدنفا

 قص هل وا یبلطلا دبع ن سابع ىلا مع هدهرص

 نمدنفا مرک | لوسر ندنسیتکیا هصک کیا شمالغاب

 تاود ضعب ندراصنا ۰ ریدل وا روضح بویمو وا

 هدهسیا رلیدت ااعدتسا ینیوفع لدب الب بوزوچ یتیرلغاب
 ۰ یدال روب غ اف هنن وفع لد الد

 هرواش هللا تاعصا هلماعم قحهنا وا هد رلقح ارسا

 كن یه » ذاعم ن دعس للا رع ترصضح هدقذا روم

 تانک ر ۰ ریدنلاو هدش ار « ردیللروا یرتو

 ٠ دلها دعاسم هروب یوم كن رلت رطح ندنقا

 یأر ییرفالطا هلیذخا لد قیدصلا رکب ییا ترطح

 كم رد رد كس رب ره قروهنل وا لو E وس ۰ یدانا

 اطعا صا هم وا ق الطا هدعب و هنسسمر و مهرد

 ۱ ۳ یدلروب

 نوک یحزومط نوا كن رلتکرح رہ ترضح



Eرا یار  

E ۱ت و اا ت هللادبع “دعس ی هدیبع “راد وخ  

 ی دا ووسالا ی هعم زا هما 1 د وعد و كلف

 ءط <«
 لارا ى سف ها يارم كد ولا ترصح 9۶

E یا یهبنعو شاوآ هه هد ورش یم فرج 

 اک رشم هل راترمضح صاقو یا ندعس یا ن هینو

 ده ردوو دوا نک وا

 ند کف شارو ٠ کس ندننیل وتعم ثالهح وا

 یتادعام .توغوق هرارف قیرط راتالوا یداععا هننابط

 شع رنالوا لوتفم ندرینعهد ۰ رایدلاق هدئراسا راد

 لا السا یادش ییا رفت شع ید ا

 ترد نوا هرزوا قلوا ندراصنا یزکسو نرجاهم
 نانلو هدنراد كراریساو نالاق هدنادیم ۰ ردنرابع ندناذ

 ۰ یدنل وا مانتغا الماک دوقنو لا وما

 ؛تراحن لفوت«لیقعلوسرلا مع نا "سابع ینلا مع

 “ورع ن لیهس “ريع ن ز نعوا "عب رلا ن صاعلاوا

 ن دلو “؛هللادبع ىلع وا كفل ت یا "ماشه ی ام

 تاه معاش طعم ن ةبقع ؛تراح ن ضن ؛دكولا

 ۰ ريدا هدنحصا ارا یکجا ةزعوبا

 ؟باطملادبع ن سابع و هدردب مو ربع ن زر نع وا

 «عیرلانن صاعلاوبا ثراح نب لفوت*بلاط یا ن لیقع



ASL اب ی ROR و SAS 
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 ۱۳ او :

 هشاکع ۰ ید لرو اظما ییدچرا نودوار ھا
 ۰ یدابا لوح ررجاد راعارب هدقدالشاب دعء الل وو تولإ

 كنا وج ون یکیا ند راصنا هلا ور# ن داعم لهح وا

 د وعسم ن هللادہع ۰ ید وا یرلت وطس فیس ح ور

 نیسک شاب ندنهدراو هنرزوا هدلاح وا یرلتمصح

 ته و یعددصاب ناب ون ییعاا بول هتسد ییلاعص نوحا

 برص یابوج نویف یا » بوجا ییزوک لهج وا
 نا هلکعد « یدلاق هدفرط هل هلع ۰ RG هر

 هرکصت دک دید « یدلبا هبل مالسا لها هدژم » دوعسم

 و روکا 4یهانبتلاسر روضح ؛لرهسک شاب

 افشا یرکش "هدصم نمدنفا مالسلا و ءولصلا هيلع ملاع

 ۰ ریدروب ناب وید « ردو یوعرف كتما وش» و
 لوغشم هلبا ماقتنا فیس برص هتک رشم مارک باا

 فلخ نیما نالوا شعا بیذعت نس ودنک هدد نکیا

 هللا راصنا اد هلکعلیا هنزوک كن رلترمضح یشبح لالب

 ن ذاعم ندنکیدد « زکیردل وا ۰ کوس كنهرفک هتشیا

 ثالهج وا هد هيما توش تاوذ ضعب راسو ثراح

 ۰ رایدردنوک هناي
 «وبنعن ديل وندنیکسشع نالوا لوتع هده راح وش

 لفوت «ناف ن ورع "سیف صاعلاوا «هبنم ن یصاع



FEE 

 دا eT روح یر لت رطح كر

 ٠۰ هرع یلاع) هلا یص

 ا نامرک كمدآ دوم وا ندشیارق لکا
 هزرابم قثرا بورونک هندح یتسودرا شرف یاو

 هجو هدکلر تغارف نده رام هلتروص

 هل زدع اب رلف وا ی رو هد ندفرط یکیا ۰ ردوا ترشابع

 نر وک «روهلق اف تورو هنرزوا I هل ردغاب

 ار ردوا درد ا لور تفرد شرک نکات

 ( مردا عرضت ینیزاحنا كعرک دعو یهدب> یهلا )

 قلارا وا ۰ یدیا رو هدا زاب صرع هفح باج ود

 هدفدحا یتیرازوک هلنشاشب تو و وا و وا هڪیفح ر

 رکبابا اب هدز. ) هقیدصلارکب یا ترضح قیفش قیفر
 دکل وک رەد ) یدشرا تا و ددم ند ع فرط

 تن ( ردلا نولوو منا مزس ) هلا حورخ ندکل

 لوا ۰ ریدروس تراشب غیلبت هنازغ و تئارف یتسهعرکا
 فلاب مدع یا مکلباصساف مکیر نوئیغتسادا ) هدلاج

 ۰ یدل وا لزا یسهع رک تیا ( ید رم هک اللا نه

 كن راترمضح یدسالا نصح نن ةشاکع هدنساننالاتو

 هدک درس وک تبواک ههالا ل وسر روصح ندنعبد) رو یصاق

SFT ۳ ۴ ۳ ۲ u 

 شا درد زیاد سا یاب مرمر یی ل زا ین کش دات تا

۸ 
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 روس وا راه رازس» هد ندن راکدتک هے هز رابه هجا وز

 یداوج یرلودا وا ندراصتا ۰ یدلبا لاو اب « زکس

 نا می لها هر د ګا » تولوا شاار دنع * ریدر و

 ۰ نسروهردن وک هه زرا م ى یی هل و ناب وح "حالف

 هلقهضاب ود« رلنوسروب رانال وا نما هدب و فرش
 تراطان ةدیبعاب » یرلترضح نمدنفا انا نا طاس

 تااط ىا ن لعاب ۰ قلاق بلطاادبع ن ةزجأ ۰ قلاق

 ۰ ریدر وب « قلاق
 نادىم لرد وس راق ها حب وا واجر حب وا

 ییدرافدل وا رلیک ه.تع ندرله رز یکهدنرارز واهدن رلدد و وا

 اه » هرکص ندکدنرک وا هلا لاؤ هلتهج یکیدعهلم

 4 هزج ےس 4 هدریع هءبنع بود ۹ یی وا هلو هت شرا

 رامتخا هدیسدکی ا كن هرتع وەك ہم ع ۰ رثد ur در و

 هه ول وا هدنشاب رکن لعو تم لا هزچ

 نالوا هنر رز كن هدتع و هدربع * رثب دی لداعم هن راز رابم

 بول و تصرف هسع هرکصندکدتا فلع یر هلی

 هزچ ترصح + یدلهراب ندشعانا یی هدببع ترصحب

 ندقدالراو هد ر یی رلشاب ی راز راب» هدرهاقر رپ عو

 ثكسلع تروح «٠ رايد راب هن رافاب رنا هدد ةدتع هرکص

 ۰ ردو یهزرابم و هاب اعم یک ادتا



PY تر td قو ها O° REED AIC REMAIN UPTO wd بت ۱ ITE ۹ SUA LF AY 
 . 3 OS II Nsنیا و ار  N EEE Eh ۹ e 8 7 05را زر  I e E PEN N et: |۵۵و 7 1 نر

 ت تا ۷.

 لار هلتصعت *یوادت توادع رهز ندا تدح هداف
 كحهدنا داب 4 _تابص لا رع ندنهدز وا یم رول وا

 كحهردا وا هل رشید ندنتدح هلوا هاس یلغوا مدآ

 ۰ ربخ » هلع هان ۰یدا شلوا رسا هروم ذخ هددجرد .

 سابل مر وااب ۰ زغحهردلاق نداید یالا داد زر ی ۰ ۰ ربخ

 یدر دن هما شد رو رەد ۹ ردکج هدنا اکا یزعابح 3

 ىدا ید ودنب دک و قد وا

 لوتعم هدنره رس كن رترضح شج ن هللا درع

 تالهحوا مام یشادنرف كنم طح نیو رع نالوا

 را هظا هدهد «هاورعاو » بونا هنادیم هلی وے

 تا رار هلکعا راد_ نا هغم ردناب وا نت رع كعالحخ و

 ن رع قوا یعبدتا هتفرط مالسا نوا قجا ین هب را

 هزغ ا ی یس وادازا رف باطلا

 هده مالا تام یدل وا دېش ا بوو ود هن رات رطح

 ۰ رداع تاذو نالو! در ادا نکرول وا ھه راح

 ندنسودرا شبرف هجا ه راع ا هن رز وا كنو

 هو رط ۳ یی هب یردار هاف رط رب هع ر ن دنع

 ۰ یدرو وشراق همالتسا لها بولا یدبلو یلغوا

 كراج ندراصنا «یدالشاب هغمغاب ود «ىقوب زرابم» و

 وزرا د.ء هلا ردار  یکياهدن رمان لر زاعم و یوع یرلع وا

۷ 

 و و

EE: 



 مک ها ۴ و
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  ود را شدرف یھ كن رحاهم یکهدنس ود را مالا

 شادنرف هاباب لعوا ندنرقدل وا ارقا هلبا را رکسع یکه دنس

 لها « ری دا هدوتم ر وط وش اف ه هدا ز۶ع هدا ۶ "دنا دی رو ۱

 ندا هن هد داو تلم الا لها ید ی شرف "یبچ ند

 نوګا هزرابم هلرلعوا اباب .یدبا یتوادع ند هدا لاح
 هن ردا رب ردارب “هدک کا E 1 ضم هالا لو سر

 یرکنع م رسا ۰ یدبا هدعم وو وا نادم هند هدا رج هدا زع

 صرح هرح تودا ر هب هظفاحم یتایح یکعا

 هن رله اح راکوا دا E ند رو هزس و لب دس

 ۱ ملزم رب ر لصد» هرکص یعوح ندنعید) وا شه روس هادىح

 هت اروبا ندا الیبسا ییرلبلف رەد ءزغحهفاب هن زود

 ید 4تن ۵ دم لاوحا I رو ند ههر سا تداه»

 يره ورشم لاوحا كیفرط ٠ ىدا رو هل وا مصنم

 یا ور قم زد TT ر

 رج لل شدزق تعاجیا» هيس ن دنع ند دم وو رح

 یدالشاب ار aX وس « مل هاک زا وندا ا ی زکحهدیا

 میش لهح وا هد ها یدل ردن وک رح هل و هد د] يح وا و



ASباس را 4 ۰ نا وا ضرراع ندنب دشا  

 قحهفا یاحر ندهرد ره 9 ۰ یدال اب دکدرب و

 4 رو رارب هلا هلا زا ید راج ا ہنحا قلعتم هتم دبا و لععو

 قابا هرارب لوا ندرو هه ۰ ریدر داوط ځد یتیراهرهطم و

OEیدل وا فرطر هد دنهص وا  

 ا مال لا و ة واصلا هرلع ی ترصح

 نوحرودنک هدکل رب هل رد م صح هنع هللایّصر قددصلا

 ۰ راد در وط وا هدنکا تا هکل وک نایاب ند رالاد ام رخ

 یهدرب بول وا قاریاب ج وا هدنردسع شورو

 و وز 3 ا نر و و

 2 2 یادش

 سر شو

Hh 5 5تست دا اب نوت  ry 

 EC FP هو تا است ی ی Vr Ar دا

 د ا ن ر ا هلت وادع ۱ DN هالا

 اکو درو .یدیا هدن رالا كلی a یر ت وا

 ریدر و هب | دە هدهنا ره تر وصر توجا یی روا راب

 ۰ یدالغعاب بفرص وش راق هرازا ید یس ود را مالا

| HE 



 0 0 یانگ ها

 «یدنروک موزلهد هکعرک وا ن زار ل رنا ندنهردل وا یوم

 یس رك راصنا «رتدروب راسفتسا ود < زکسرب د هن و

 لاوس ی ەز دلا لوس راب » هنع مررا یر داعم نی دعس

 كراش ثاکیدرب وریخ ندقح فرط و اکسزر ۰ نسروهروت

 زک هس رود ما یز کم ریک هلد هزکد ٠ رشعابا هنس هل چ

 رجا نام هدا 4 ره را .ردف و زملاقح ا كم ود

 زکسکج ن وکر لکيا دو هد روا ید یز * کیر رب

 ناب دراهم تدونع یهاننلاسر لاو تاد هلکعدا

 یودرا ۰ رلیدروی نامرف ود ( هللا هکر یلعاوریس) و
 ۰ یدلیا تکرح وضغوط هنسه رق ره نوای

 یسر ۰ یداراو قاراب جوا هدمالسا یودرا
 ؛تلاط یان ىلع E د ن ريع نت بعصم

 كننارضح یراصنالا ةعصعص یا ن سيق ییکج وا

 ندنع“د ا ترصح هدودل را و هردب یا هدب الا

 .یدزسوک رر رر یني رالتقم لراقجەلوا لو

 *-یداراشم وف ها وصف "و ودع تولکمدعءاهد شدرف

 هلع ر لاسم وو بيرق هرد قرهلوایرورض مالسا رکسع

 نآ ورح ,OLA EI هسدا هدار وا ۰ لدلیا لوز

 هکر اقارب ط ؛زوت ناقلاقو هدم اق یراقابا هک دتا تک رح

 یرکسع ند ییوص رد ۰یدا هدعءام رب دحا زو



nارعا و  

 رەد 6۴ یدلاق شنا هو وب قذ را / یس ەل ه ره ز

 آمفی رخ یلو رس ی ما دعام تو ود هن ورک

 ول کر نک راقیح خادم دم رگ 4 تربصح

 شدرف ۰ یناشعا تبلت رپ هروک 4 هلاقرب تکو ن

 بولا رخ هدزسهلح رم ارفص هدا یتیرادقم كب رکسع

 ندنکیدروک م وزل هک رک وا ییدرار 0 كنعلخ نو ام ی ود را

 ۰ یدلبا حصو هی هراشدسا مف وم ۳

 ٹک ندنکلزسنافک لد وج وم یعوح ل 9

 یسال وا قفا وه ا رتی# Cart یصص كرم وش ۰ رای دلیا

 قیدصلا کیو اهدهسنایداک رارنغا هیون رطاخ هلې

 رروس یاهزس» كنام# هللا یصر باطلا نرعو

 ی ا 8 ارشد یرلعد « ور باهاش ات هک ها

 1 هللا ی ط ر د ونما ی دادم تقاعتم قو . یدل وا 7 وه

 كناسوم ترضحزر هللا لوسراب» بولاق ندنر هلع

 ) نودعاق انیهایا اف تكرو لو تهذا ۱ یک یو

 هلي ردو هدایگلا در یهدننن ام كن هشرح تک یر « رعد

 «ردقو زلافحا قلریا ندزکناب یک هاس زک هسروتک
 2 وا نوع تداغب صدقا هللا لوسر هژرسء د

 ه دم ل ر ترضح یرادمعت یهدهبقع *اراصاا

 COIR ی و

E O Fe رخ 

 ا

۲ ۳ N CGE 

 4 هلم ح راخ دادهمت وا ۰ یدا ترامع ند اص هدنګا



 ٥ بک کو ۱

 لد ر هر ت ومه دنا تزراسح TAÊ 4 رج تالاب

 ۰ یدلیا ھارا

 1 ردیف و زکه ومات » ور نب لیهس ندشدرف ۱

 و روهروط و کام یو وو عدل وا 4 تج

 توشالوط هدنرافاقز دکم هاب هشاب ود « گن رلح رام

 می یني رک ع 0 درو هده را . را هعابا ی وع

 ۰ رایدلا هنر ر و تیعچ هادی را هرم اط 7 نوا

 شعتزو هلا لهج وا ردمنره بلطاادبع نب و

 کام كەز و یتناما ي ڭنەکم هدده-سنا

 تحار هردص هدا زمو ا نت و هدر هدهع

Eتلط)ادب۶ دال وا رورضلاب هد وا ت ولت ید  

 تشدرف هعشب ندیهل وا ۰ ید شرا و رار هلنا

 ر . رایدعج هلو هلاسج رب بورق هرفن كی یمهج

 سوا مدعم ندز .ملب دن هود تج و

 ر ورک راو هاوو 2 هلیش رط لحاتس

 - هن دم نکیا رس راد د وط فال هبلع دون لهح وا هد هساا

 ا ا وح 7 e وس ی هیمالسا * هوو تەد

 ماقتا ندمالسا لها » ندنکیدشود هنسادوس كماعا

 5 یدلیا لالضا رک ود « میم ود دداا

۰ 



aEا ا  

RTهلرزوس یکیدلی وس هزکیراککرا . زکیدن راعم  

 هه اق یک كوک هدن زکنا و هم یدوس هدروبعا تعانو

 سایع هلتهج یراکدنلیوس جا جا ود « یدالشاب
 2 ا ودمرت تور کت نوک ها
 24 راص هس هفت تالهح وا و دوا رسم مرجخ ب ید

 ةي ورو هدب دا و هداأح یتیدل وا هدنرز وا ه ود عض

 یزکیرالام نالوا رارب هلا نايف سوبا شدرف سشعم اب »

 تن اعصا هلا رع نا رالام وا رکن وه هغم ران روو

 ردو یکیدلب هح یس ود « رد هرز وا كمك هت رالا

 ۰ ردشوف یضوطهناب لوعمص یمهلج ندنغید غاب

 ول رد هقشب كسابع قئرا هاکعا روهظ یتقیقح كناب ور
 ۰ یدلاق تعحاح هنس هل داح

 ور هد وب درج » یرلکو براس كشیرف و لهج وا

 كەدە شضرع) هزلام ۰ روهدا نظ یعلام كسرنا

 هغمردلاق هغابا یب هکءلها هلت روص ماع فن جد ندفرط

 هدنسهرص تاکرادنو وفازک و فال وش نکل  زایدالشاب

 یوح هدعر ندا السا ییرلک رو ندنهاب ور بن

 .بهلوا هيلع ءان ۰ یدیا رارومهدا نیکست هدیماهوا و



 ۳ ی یعنکیا ۱ ۱

 اق لوس ر یغنددقار یغوط 4 یئاشا هرکصتدکدتا

 هلکم روک هدا ور بلا ادرع تاب کیا ر ۶۷ 3

 یا ور هد ساكنا قدا ونس هسایع ی ردارب یا ور و

 لا بوی دا ےک سابع نکل ۰ یدبا رلکجهبعا اشفا
 ور ندنکیدلیوس ه هدتع نب دیلو نالوا یتسود هدایز

 ۰ یدلوا غلاب هنسپه كشيرق یاسؤر هلبب هلباب یئګ

 هغ مش مرح نوجا فاوط نوک یا سابع
 ا ور بوشار ۵ ده رح یانو شدرف یاشور جوک

 ندقا وط سابع ا « لمح وا ۰ دار قتسهو ییسهدام

 مون هشت D اد اطح هے سابع لهح وا هدود را و هش رو

 یهاوعدثال ا کی رککر ا ۰ یداک ال رک تو وه

 ول را_ےاب هاوعد وا ی هدزگنا و د هدروعا تیاهت

 كن لئابق هسبا زا چ یلصا كنار ردق هنوک جوا

 یزد هلا نالعا هد ER ۱ بل ط)ا دبع یر ګالي

 یرازوس ٹالهج وا هدهساشعا هلیاقم هلبا وب ارظن

 وجه و كبلط) ۱ دمع دال وا درک وا ندنعبد) وا عياش

 4 رب و و رو قساف وس « توت الد وط هاب تك هابع



۳ ۳ 
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1 E: زا 

 نده روم وب دم Ls هلا تاعصا نار والد رفت

 امو كشیرف ۰رایدروب فيرشت ىلح مان احور بوةج
 تعراسم هلابقتسا یس هلفاق شرق و حورخ ند هکم

 ىلا هیمالسا رکاسع ندنرفدلا رخ هداروا ییرلکدلبا

 هدلاح یلدا وا بت رم نوا هلفاق رب یواح یرف 2

 ۰ یدر و ریحان یسازع ردن توا: E شا

 نی رجاهم» یدرد ا كلا راشم ناروالد

 واتا چوا زکلاب هدنرلګا . .رلیدبا ندراصنا یسیقاب و

 شدرف یوم كمالسا یودرا هکیدبا راو هود شع و
 یر كننابراک شیرف .یدبا بیرو هند رب كنسودرا ِ 1 مپ ۰۱ تم

 رار ید ضاعلا نب ورع تولوا برح نی نایفس وا

 نالوا هدن ماع ناب راک ك نفدنقا مرک | لوسر ۰ یدا

 هن را هظفاحم ندنهددل وا شع رک وا د وا نایفس وا یددام

 یمرکی یرافغلادبع نب مضع نوجا یسلردشنب رکسع

 .یدیشعا لاسرا ه هکم هللا درس ریس و راصاسا هنوتلا

 ر - لوا ههک جوا ندنلوصو هب هکم لوحمض
 توروط هدداو هدلاح یتددل وا هدنرزوا هود صف

 هکعشی هزکبرلهاکتسایس ردو هنوک جوا رذع لآ اب »

 هبعک و ندقدغاب هلا سس كتکو ود « رکیدنا تربغ

 رارکن یدایرف وا ځد هدنرزوا سیف یا لبج هلا

 ی کا اف

 ا را یا شما و ی ت ی ا او ی



 2۱ لاک نا هک

 هندناح اریشع هلبا مالا لها ردق یللا زو ًارخّوم و

 ندنرطدمهدا فداصت هننابراک شیرف یرقدارا هلدعزع

 دم یب هدرفس ياا و هرعص یب هدرفس یحرب

 هماناما رر ههلربق ره بولا هتعاطا ءهراد ییر هلبق
 ۰ ریدروب اطعا

 شچ نب هللادبع یوبل ءهداز هلاخ هرکص ندنو
 تاصصا رفن زكس نوجا قق یشیرف رابخا یدسالا

 لاسرا هب هل عقاو هدنرارا فلاط و هکم هلبا مارک
 یهدرک رس كتاب راک شدرف یراکدابا فداصت «یدلروب

 كرداربسا جد یرف یکیاو لتف یی رطح نبور۶
 ا تچ 3 ED ۰ رلیدریتک هب هني دم ییدرللام

 ۲۱] یربکیلا ردب هوز

 كف رش ناضر یسهنس یک ا رح یسه وزغرد

 ضرعت هتنابراک ماش «ردشاوبعوف و ینوک یحندب نوا

 هنناب راک شیرف هده وزع ندا تعبسهلحم مان اریشع نوجا
 رایحه یرلتدوع كناب راک ۰یدیشمامهنل وا فداصت

 شب زوبح وا نم دنفا یهاندتلاسر ءیلاع تاذ هدفدل روم

 مان راج نانلو هدنسقرش بناج كنهرونم هنندم رد (۱]

 - ردهووآ ر یعقوم بولوا هدنسق رش بونحو هلن دعب هلح ممر كعق و



 تالذک و ا هدننآ فد رش ناضمر بو الا

 ۰ ردشش وا N ندنر الام

 نادا هدهر وک ذم e E هب 2 ناذا تبع ورشم

 اا

 أ وس نم دنفا مال هملا و ةهولص)ا هرلع نت وک رم

 ۰ یدبا و وم ات هلا رادنا و توعد کلا قلخ ردق هک را

 ه هح رد كح هديا تیافک ه هبلغع ی را دعم كمارک باعا

> 

aa LA Seed BE AUER EON ETE SpE rE A VP NMMSADRIEN A RENOIR: 

EDETE و 

 ر 1

 صا هدا حو وزع هدن ربا رعص هروک ذم زد هلءء را و

 ۰ یدلبا رودص یهلا

۳:۳ TY TF PPRP جو و سم رحم 
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 ىراهدازع و بلطلادبع نب هزج ینلا مع هیلع هان

 لات هلا یط ر صاقو ینا نب دعسو ثرالا نب ةدىبع

 هذ رانابراک كن رلکر شم هکم هلراتقافر یتارطح مع

 TIPE هددسلا شلروب لاسرا هرس رر نوجما ضرعت

 ۱ نمدنفا یهانتلاسر غ تاد ۰ ردرلشمامهدبا یقداصد

 هنرهرف ناواو نادو هبا مارک باصعا رفن شّقلا

N i ii سس 

۱ AEE کا ال 
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 دج = د ےن ی رو نهی نیت



 لصف یجدرد

 شک نقی ۳ ۵ دن یا

 تیعورشءو ةوک ز و مایص تیضرفو هل لیوح
 "هوزغ «یرکلا رد هوزغ ۰ دامحما ۰ ناذا

 ۲ ردکلا ةرفرف هوزغ و قیوسهوزعو عایق ید

 نصار ةولص تبوح و «دهطاف و ىلع ور

 ۰ اا یا ن ما توفو

 2 ر و مایص تدص و و هلق ل و

 ناوک ع و

 رورم یا زکس نوا ندنرجه موب - هلبق لیوحت ,
 "دبمک ندسدقملا تدب مالسا *هلمق هللا یملاما هدکدتا

 مارک باڪصا ی تروح ۰ یدل روم لب وحم هر ریظعم

 هد ییرازو نکردنا ادا یرهظ ةولص رار هللا

 رورو
 لها هدهر وک ذم E EE ةوكزو مایص ترص رو



 عیرا نب دعس هليا فوع نب «یرابصنالا
 ؛یراصن الا تبا لند نیا هلا نافع ند ناعحم ۰ یراصت الا

 یرارگیدکی یارضح یراصنالا بعکن ب یا هلا دز نب
 ۰ منع یلاعت هللا یصر .رایدروس ةاخاوم دقع هدن را

 ۰ رد رات رطح ریش نذ ناهد ول وم لوا ندراصنا و رس ز

Eمموم و ین نهم سس -. : 

 : دعم ھه جا را ی ةدربع و ی ۰ ا ا

 3 تالام نِ ناتع هلا تاططا ند رگ «یراصتالا داف

1 



 0۷ e ا یعنکیا

 هلع ءان « ىد شاک همالسا میرلا نب صاعلا وا

 . ریدمهقح ندهکم تقولوا بنز ترضح

 یماشنا كن وب هناداعسیهدنناب هللا فی رش دیم

 لوا نمدنفا نیبنلا متاح ۰یدلو ماتخ هدنفرظ هام ید

 هدعد و تروا سم هدن راهن اخ كن راصنا بوا وا ردق هتف و

 < ویدروپ له من رب وب دج هلاخ
 لوسر هرکص یآ E ندن رڪ 3 هشدام فافز

 فافز طا ایع هللا ی ر هشدام تر صح ل مدنفا مرک 1

 ۰ یدل وبعوف و یرلبلاع

  نملسلا نيب ةاخاوم

 هیلع مالا رخف هدنرخاوا كنهبرعه ةنس یحنرب

 ةاحاوم نیس ا نسب یراتضح نمدنفا مالسلا و ةولصلا

 ۰ ریدزوب ارجا و رم

 بلاط یا نب ىلع ترضح یریهانبتلاسر یلام تاذ

 ىلع ترضح هلقمروب توخا دقع هلا هنع هللا یطر

 وخا و هللادبع ابا ( هددف وک رم هدنرا هيلع تفالخ مابا

 ۰ یدبا راشمروب ( هللا لوسر



 هللا ناوضر نیزک باعا نکیا رونل وا ان دج“
 ره كردا تعدخ هاشنا ما یتار صح نیعجا اع

 یضررساب ن راع ۰ءیدا روهروتک چیر کرر یش

 یکن E 2 تاد یسر یرتصح هنع هللا

 دا ن اف دشاظ مچ رک رشیکیا نوا یسودنک

 نارجا ثللو رجا سانال )اباطخ هرایرلتضح نمدنفا

 (دیغابلا هلا تالده و نیل هدرش اندلا نم كدازرحا و

 ۲[۰| ردرلشمروبب

 هنسان كنهاتسا تداعس هناخ و تكهرش رحم

 مالسلاو ةءولصلا هبلع رج ترضخ هرکص ندن راه

 هحوز و همطاف و موژلک ما یرلهلبلح ٌدعرک ك زمدتفا

 ن دز هرزوا كمروتک یینارضح هدوس یرلهعرکم

 ن دز ۰ ریدروی لاسرا ههکم یعفا روا هلبا هئراح

 ا الا لقوا و نما ما یدهعوز ترا

 یرلیلاع لع لنمدنفا هنع هللا یطر قیدصلا ركب یا

 لودر رد ےک رار جد یعاناو ییایع ها هللاد,ع

 جوز كنامنع هللا یر بز یرلهعرک كوي كمرک |

 یرلدرضح راع هرزوا یفح هنلوا نایب هدننصوصخ ثح [۲ ]

 هبرح هل لمماش هلغغ وب یرادف رط ىلع تروج درہ هعقو

ERISA TI EO ۱ ۳ AK zeی  NG۷ £ ےک ا  
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 ه۵ | بانک یکتا ۱

 یکردایا قامت كەل توش 1 رو یا هاب

 هلوص دعاص هقا ۰ یدبا راروهروب « روا ی هاخ

 تانسزت و هينا دی زتارخ و« و دوجوم الاحل ردیک هقاب هقاب

 یکیدعن[ ۱ ] تلشوب فرد دم نالوا رر هلا

 زار بوقلاق ًابقاعتم ۰ یدکوج هدنکوا یسوبف

 كن رات رطح هنع هللا یط ریراصتا بو | و اهرکصتدک دتک

 لردیک هلع یکلوا هلتکرح هن بوکوح هدنک وا یسویق

 ۰ ردشمالشاب هفمضاب قرهنازوا تنو و شکوح هرب

 هداروالرهبد ( هللااشنا لزنلا اذه ) نمدنفا ای الا متاح

 هشد رشت یر هناح كن رات مدح ی راصنا تواواو لوز

 ۰ رادروب

 فرش دجسم ءان

 ,لص مر >| لوسر ی ی یکید و> ادتا لت هدار

 تولاه وتلا نوا یرلت صح نمدنفا مس و هلع یلاع در |

 یرلءلاع تە لها ویراودنک هلا فر رش رح“ رب هدا ر وا

 ۰ ردو یوبن فیش دحج“ نالوا روم هذهةلاخا

 هلراص كلام تقولوا لح ینیدنلوب كروك ذم دصس | ۱ ]
 . یدنا ترامع ندهبلاخ صرع رب هدنکوا یسهاخ



e 1ما تار  

 مازحاو یاتسامالسا لها ۰ یدلیا رشف هد « روک

 هنسهاخح ڭكمره ند م ومک هدم هب رو ابق لایقتسالاب هلا

 یللا كتداعس اب تدال و یرالوص و مو هب اہ هکر لیدر دنا

 رو انوا كل والا عب ر یم هنسیحن رب كتر و یجندرد

 هنا كنابق دهههدهرصوا ۰ یدنا یئوک یمئرا رازاب

 ۰ یدنلوا ساسا عضو
 هناا ی رلتاما مدنفا هنع هللا یطر یلعترضح

 یهانبتلاسر لا تاذو تکرح ندهکم هرکصتدکدرو

 ندهکم بوروب تلصاوم هاروا نکیا هدابق نمدنفا

 شاراب یرلشرش مدو هل-نهج یرلکداک هدایب ردق هاږق
 نمدنفا مالسلاو ةولصلا لع مرک | لوسر ۰ يا
 اه اد ینا داو بوالغآ مهر ٩
 ناو رد و ی یر نا هل اوت رام ا
 . یباوا تاک

 نمدنفا تاولصلا لّصفا هلع تادوحوم دیس

 رفت زو بوس هشنرتداعس هفان یتوک هعج یراتضح

 ۰ رایدروت تع نع هب هندم ندابق هلا مار باج

 یسویق كنسير یتنق ندراصنا توی هدنرااوص و هب هندم

 یحاص هلاخ نوجا لوزن فیلکت ها یدک ن
 زکفت ود » نمدنفا ۰ یدا روي ڈراپ هنن راهم كن هقات

E Ula هک ی LB 

۱۶۰۳۲۳ 



 o باتک یصکیا

 ین رلافتحا ۰ راد دل زک هدهراغم وا نوک چ اقرب ه.ع درا یھ ر

 تەح ر و شهر ۳ عا كح روا ر هدنس ورق كنه رام تقاعتم

 نواقمارا كشدرف ۰ یدشه الط روم یییحرک وک نام

 ند را هدن راک دک هنک وا ه رام صاح#ا یراکدردن وک

 هراخ هکر وهسوک یعا ثكح روا « فلخ ند هه

 ب واک یسیھ هک وس » ردشمام رک هر ور ندق وح

E 

 ہیک حب وا رارب هلرک | قددص ر ترصح

 ماع نده دص یاعمع ه دن رلافتخا نامز ۰ رب دل اق هده رام

 2زلاد.ع و لوک كج۹ ه هراغم قیر هک هربمف نج

iترصح . یدا رر و رح یشرف لاوحا ر کد یا  

 یراهود عددا وا شغا اکا اک هه و

 یماع ۰ یدروتک هنس وف هزاغم الل هطقرا نب هللادبع

 نددلم ۰ راد دعح هل و یر وط ھه هدم بولا و ید

 لها یهدار وا ندنعیدل و عويس هد ه دم یرلح ورح

 را رامح هنح راخ رش نو ڪڪ ره نوګا لابعتسا مالا

 رارد اتد وع هد ت واكد ردو 2و و کدنلتدش توک و

 نمدنفا تاولصلا لصفا هلع تاناک نعرو ۰ ىدا

 ید راع واط نده قفا یک اراناهج تاتفا كن رات رطح

 E E « یدو ر نالوا شوک لوا لد س ره



 لاج هنسهطنره كنسهریاد هناخ یتیرارظن و هطاحا

 “روس ( سا ۱ ره :ترصح نکنا هدکعا تقفد

 جوارب ردق « ( نورصبا مهف ) ندنلوا كنسهفمش

 ههم وقص نیعالم یعارطوش بویفوا هنرز وا قاربط

 نورد یک ر اچ نددسح ح ورهرکصتدکدتا راث یو

 « رایدروب تعع 4 هرافم یهدرو لبج بوتج ندهناخ
 دصف وس۰یدنلو هدنراناب ید قیدصلارکب یا ترمضح

 هرج رانو ۰ رابدءهروک یشرب چ رانالوا هدنراکفا
 یخحن رلا ىلع ندوب تاوخ هماح هدن راک د رک 4 داعس

 ود « ردهد هر دم » ندنراکدروک ییمایق كن رلتضح

 ۰یدرو ینباوج « مت » یلع ترضح ۰ رلیدلیا لا ّوس

 نداروا ینیلع ترضح بولاق هدنما تربح یسیه

 ۰ رایدوارب هرکصدکدتا سدح تعاسر و حارخا

 یرلقدما راهدهکم هد راک در و رخ هشدرف هلذخ ی

 «زرر وهود زو هسا رولو ید مک ره » ۰ یدلاقرب

 ۰ ریدتا نالعا هل رلیدانم ود

 یزترضح نمدنفا مالسلاوتولصلا هیلع اینارورس
 هن هده هرکرص ندکدر و هنا ڪا یرلتاما یکهدن راناب

 سا هنر اترضح هنع هللا یضر یضترلا ىلع هرزوا كاك

 قیدصاا رکب یا ترضحو یرودنک ۰ یدا شهریو

 1 ی ی ها نا 0 ۰۲
۳ 
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1 
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 ۱ 2 تانک یمتکیا :

 یلص . رگ ترصح ۰ یدلیا ترحگ ی رات سّصح نافع

 لعو قیدصلا ركب وا هل مدنفا مو هيلع یلاعت ہللا

 ۰ ریدلاق هددکم یرلتمضح امهنع هللا یضر یضترلا

 یتارضحنزک راصنا هدا ر وا مارک ن رج اهمندیک هب هان دم

 ارحآ هلی تیاعر هدنرلفح تولیردشل رب هل ار

 قروب تره تادلاب نمدنفا تانک دص + یدل وا

 ۰ یدآ راروه دا راظتا هنرودص یهلا نذا هرزوا
 هوو هرکص ندنرترعه ههشدم كنزک باڪصا

 یرلهاکتراح و یکم نا تک بسک هدار وا كنه يمال

 شارد و کج ەش ود هب هکر كنلو ماش نالوا

 مسج حور عاقجالاب هدهودلاراد ندنراکدلیا هظحالم

 . ریدر و رارق هنادعا كنراترضح نمدنفا تاساک

 نما :لیربج نداد لیا تناع داق زارف و

 ندا هنرترعگ ه هده و اما هت رطح لوا هلیسهطسا و

 ۱ ." یدل روم اطعا تصخرو

 هدنفارطا یون *هاحداعسهرکص ندماشفاكنک شم

 یرام و وا لرب+ ترمضح صاضا یراقدل وا شع هماقا

 یدعنک نمدنفا ایینالا عاح ۰ یدا ررویلزوک یتتفو

 سما هاش راترنضح بلاط یا نبا لع یییراغاب هدنرافات
 قص قص یفارطا كنهاح نوجما د صف ۇس ۰ رایدروب



 ی ی

 هنا هب رحم هنس یر هلا اد ندنرعش

 میاقو ندا نایرج ردق
 5 ا فافقزو بد رش ری“ ۲ تبرع

 یراهبلع ترحه ك ممدنفا اس الا متاخ

 دن دم نم دنوا و رعف رکص ندنتعس همان هیفع

 ندنرلکدر و نذا همارک باعصا نوعا تره ههرونم

 رفص و مرح یمهئس یحدرد یللا كنه وب تد و

 تقاعتم یی رر هلا لر ییرنطو نرجاهم هدن رلیآ

 رزس واتاذ ندا ترحش لوا ندهلج ۰ ریدتک هن هندم

 یی رت رطح هيلا راشع دو ام تا هو ردد لادن ن

 یرب,لاع ردار و تاطانا ن رع ترضصح ردنا تقع

 a لر هل رلع,ف رز هع ر ن سابعو دز

 تع نع هب هن دم هدلاح یرلودل وا ماطر تک رھ ندرفنرب

 ن نام یهانتتلاسر *یلاع داماد هركص لا ٠ رايد روب

A Gis وا اه zk aa RO ahs aE 

 س
aE i a a EK۱  



 ۰ رد رلل وا و لا ما جب سا تعب هد هیعع دن

 یرتضحیراصنالا دلاخ بواوا ندنس هلربف راح یی

 4 هرونهدن دمال نعدنفا مرک | لوسر ۰ یدبا رار هلرلتا

Eتاود و تا را رو ہد اس٥ مه تع وس  

 ۰ ردشعا دهعت هتنایص یسهلج كم6ا راشم

 هست و3 جس



  Nما تا ۳

 دن روهظ كن مطح لوا و ی هد برفت یروهظ ۵

 نام زره ندن رلنامسل یرلد ورم تری ید رلعج هلا یماعتا

 كن ربعي ترمضح تابا یلاعم تاذ ۰ ىدا راروهدیشیا

 کو توعد ا سا یر حر زح نا وا د

 یراک درب و رخ راد وم هدن رقد روی, والت رکن ارق زارب

 د هنا دب ناعدالاب یهیدل وا ناشلا لیلح تاد لوا ا ۵

 شو هلا مالسا  Eید ر ره هدب رلتد وع 4 رەب ۰ رب دلدا

 یی راکد لک تسار را رب طا رشد یو لیچ د

 ر هلع راک دا هده اح ره هکعا توعد فو را اسا

 یدالشاب هکعا نابرح ۰

 یا یلا كندامم اب تدالو  دیاث نج تعب
 هلا هرارز ی دما نالک نوا 7 ند رب یس هس

 ندن- هلو حرزح هن و هبعع و یوع و عفار یر مور

 *؟تماص ن ةدابع “سرق دبع ن ناوک ذ .ثراح نذاعم

 عملا وا ندنس هلو سوا وهدابعن سابع “هيلا ی ك را

 هل مدنفا نين وکلا دیس هدهبقع هدعاس ن عوع «نامت ن

 ۰ راد دلیا تعور دفع ةاف رلم اب

 ۱ ید دس ئچ وا یللا كثتدال و ایم ه.عع تعد

 تع نع a نوا 3 یو یھکدا كه رش مایا

 3 ا

 سسس



EF PE 
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 ۷ باتک یصکیا

 ء

 راصنا مالسا ادیمو فثاط رفس

 A ۳ و 2 وا ع تعس و

 شدرف هرکص ندنافو كبلاط وا - فلاط رفس

 هلکعا درز یاداو ریتم ولردره ر لای یک

 فلاطنوحما توعد هند یرنا و ترصن بلط ندعي

 كتعاج یرلود) وا یداصم راد روب تم نع دن راف رط

 تیعفوم مدع هل_.ھوفت زوس زسابسانم ر یسلر ره

BS?هرکص ندو نر تدوع هب هکم نا  

 ۰ رد رلشعا فداصت هتفلاحم هدایز اهد ندشیرف

 تاع ول دیس لوا دی تا راصنا مالسا اد

 3 هنسره یزترصح نمدنفا تاولصلا لصفا هيلع

 ۰ یدا ررروب توعد وب یرلذ لک ه هکم هد” وه

 هع نکردا ضرع ییرود-نک عا نالوا عفج

 ندنم هلربفح رزخ و ند ) هرونم هی دم )بژي لها هدن رق

 فوع"هرارز ندعسا رنو هکر لیدل وا فداصم 4اذ ید

 “شاع ن هبطق "هثراح نب ساع تالام ن حفار "ثترطا نب

 ۰ ردا تاود ِ هالا د.ع 17 راح ؛ مام ن ه.عع

 تفو كنامزلا رخا ین هد ژی نالوا یرلنط و رلرج رخ



 ربعلا تام ٤٦

 هط رک دنلنم وم تاهما ا ار هلا یص ر هعم ز تل

 5 و وا ارحا هده ر ونم ا ه رکص تدم رب فاقزمما

ls 
 حام د حار نا ود وا لاس یک ر ىللا

 مالسلا هيلع نیما لب ربح دم ۰ ید) وبع و و ید

 نداروا و هابصفا دین رضح لوا تولک ندعح ف

 ۳ ها سر ]ا تاد درو هاو
 تیّور قح رادد تاذلاب ہرکص ندهدهاشم ییاصحا

 ۰ راودروب تدوع . هرات داعس هد اهن ہ_ےک لوا هنو

 کف وا ادتا هدفدروب ناب هنرتما جارعم یسادرف

 كىرتو قیدصت مارک باعا راس هدءبو قردصلا

 ۰ رایدلیا
 یر «ردراو فالثخا هدخارمع ةف رثع لال

 ی را بضع سس فا تب یعدنوا كف رش ناضصعمر

 تیاور یتغید لوا هدبجر یرلیضعب و هدلوالا عبر
 ۰ ردرشعا

 تفو شب ۰ یدا رونلف زاغ جد مدعم ندحا رعم

 ۰ یدلوا ضرف هصک وا یمفلق زام
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 4٥ تاک یکی

 یمه یداب وس هل وا ندم زرع شارو ة نکل ۰ ۰ مدیا ريوس مدیا

 هلکع رد یرافادود هدنناق و ہد ۰ یدل وس 4 را ردبآ ۳

 تار نام ا جان اب « ۳ طب 9 ۱

 نمدنفا تاناک رف هک د » ا یز وس تاکیدتا

 بلاطوا ردو م یراقدر و ( عاب لادهیذلا هدم ا )

 یدل وا یدصم ی 8 "ل تاد

 اسما مث تنك و تقدص دقلو قداص كناتاعو نت وعدو

 اند هی لا نادا رح نه دمع ند ناب تلغ يلو

 افد بارلا یف دسوا یح مهعک كلا اولصدنل هّلا و

 قدم یر ت صح نکل ۰ ردم ولعم ندن رس

 ندنکیدع| ناعا روا ه رز وا ی رش > وهدلاح یعبدل وا

 ه رد ر وهم یکیدتا تاق و و تا اتما لو

 ۰ یادم 0 i نره 5 ی هدنناف و

 ڭ٬لاط واو هددالو لاتس تبسم هک رح توم

 . ةجدخ ترضح اسنلا ةديس هركص نوک چوا ندنتوف

 . یدلیا نانج یارسنشلک منع امنع للا یطر یریکلا

 هشداع هدهروک شم در فر .بع هد وس و هش ا حاکن

 ہدوس هلبا ابا نعو اهنع هللا یطر قیدصلارکب ییا تف



 ۱ رم و

 اردک هشدرف م قافتالاب هرزوا قجا یتبسانمو جو

 وا نکردا رابکتساو دانع راهظا لهج واو رارصا

 عوقو هلا جو لد ترضح بواک هاروا بلاط

 كندروف حاغا یراوزابیهدهقرو ًارظن هنرابخا نالو

 دسیا ردا روهظ یفالخ هدزوسو و ییکیدلیا وح
 «یدلیوس یتکحهدا رظن فرص ندنهاج هدیسودنک

 وایت وا مد و باج هدلاح یيدل وا روه# هفرعع

 لهجواو بوس یه هلکلروک یک یکیدید كالاط "
 ۰ وا صصععم هد دازع هد

 جیوز و هم دخو بلاط ییا تافو

 لاس یحالا - یریکلا ةحمدخ و بلاطیا تافو

 وا ش نمد رولا دس یهانب اسر مرک ا ۽ £ هد هب ون

 ۰ ردشل وا ی وع راد مزام بل

 مرک | لوسر هدود] وا تی ین وع ضص سم تل ءلاط وا

 یتعءاعم هداف مو نوا كنس عا « یرات مصح نمدنفا

 «ریدروب « هل و( یتداہش رک ( یزوس كج هدبا لالح

 .هسلب یتیراکج هبا بس ینب كشیرق جانبا بلاطو

EELS 

۳ 



 اد ES یعنکیا

۰ 
 2 طو

CIM E 
 ٩ تداعر و تمرح رهظع هدار وا كن رحاهم ندیک ه هشبح و

 مادعا ییهانبتلاسر ا تاد ید هنس یک قرف

 لخاد هدفدل وا یرلع وع“ كعماه ون و تلطاادیع ون

 قافنا نوعا تنابص یرضح لوا هس تیارق

 ترضصح یرغاط سعتلادیع ون و لفو ون ندنرکدلیا

 ی هلا ماه ید هر وا مست هنن را ودنک دم

 یاسو دم ه دن رنا هرز وا قعاق و هد هط)احم و هعدایم و

 هب هک نورد یهفیعص وش بوزاب هفیصعر یواح
 رایدتا قہاعت ۰

 تولوا A E یدروو حاغا 4 هر و دم هر و

 وعو لکا یدادعام ندلالح ةظفل كن وزاب یهدن ورد

 ورا هيما ن هرهز ؟ییماعلا ورع 11 ماه ۰ یدلبا

 دوسان هعمز ؛ ماشهن ارعا وا ؛لفوتن یدعن طم

 تاب یراکدا لب تم كس رف "هلذزخ و قر ی ههرو ل وا
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 ی رله نب رگ ترصح تس قوراعفلارع مالا

 قرهلوا شار ندننضع هک دنا یدیمالتسا كدا
 ران اق نددوح و یاملا وا توت هلم نع ا 2

 دو.هص رب هنزوک قلارا وا ۱ یدلبا برص ردو هب ها

 هدع) و ی هه رش "هوس تولا ی هعرعص نوچ ر للا

 0 هع رک "هوس ) ضرالاقام و تاوعساینام دلل مس (

 هکی دتا بذج هلل وا هک تیمالسا هد ذاح هدک دشب

 هنگ وص تدحو بضع ندا باعا ییدوجو
 هدنعاس وا ۰ نیل وا لناز تو وس یک هراپشت | و

 ندنفبدل وا فرشم ها مالسا یر لی ملاب یتداهش هک

 یجوزكنهمطاف نالوا شفلزک ندنروفروق توو یکیدلک

 ناو هدار وا نوعا دا رف ےاعڏ هلا دز "۷ دروس

 ترصح هل رلتل الد كنامہلا راشم ۰ رل دلا رک هلا

 هاا اد ردک ه یر ترضح روصخ رگ

 یکم یرلادص ربیکت زا لها نال وا سطح هکعا

 ۱ ۰ ید ردل وط

 هب هجردرب یتیرازواحت نالوا هدنربتح نیس كاك رشم
 ۰ رضا للفت ردو

۰ AREER 



 ۱ باتک یصکیا

 الا راچ ود هلا هلن زر هيا فرطنم یس كراتدلا
 . راد وا ازجراد مزام الوتقم هدردب ه“وزغ یسییک
 نیشاسنوجت 2 هرکص ندرت مال سا هلل وا ناسم یعوح

 عاد یالتسمو نوذند ند اعا ود « قدلوا ندهزلسا

 ۰ ردراشلوا نورد

 اممع هللایضر رم و ه زم مالسا

 0 یا کو ڭتداعساب تدالو تس هرج مالسا

 ندنفا تاولصلا لصفا ه,لع تباساو لس نوک رب نرم

 یوعرف لد تما نکرروط وا هدافص ی رار کک

 یترضح لوا ۰ یدا رو هک نداروا نمل لهح وا

 ترضح یو مرکا مع ییکیدنا هدیحر هللا بس

 هل.سلهش یلهجوا ردیک هشیرف عم هدکدتشیا هزج

 قاید لمجوا ۰ یدکو د ردق هدف ییرلکوک ربارب
 ۰ زکشود ناما د هژنابئما قمراتروق یسودنک هد

 نالسم لردیک هلتدحو ها زعا نکن ییبصغ هزچب

 هلهجوا هسا هزج ترضح ۰ ىدا رویلیوس « رولوا

 هلا لیتر یتدامش هک هداروا هرزوا قالوا غادرب غاد
 ۰ یدل وا طت یتیمالسا فرش



 ملا زارع 0 9

 یرلدرحه هب هشدح تلننملسم

 قرف كنه وب تدال و هن رز وا هر و 0۳ لاوسحا

 هلا هو تصحر مر سا لها ماطر ید دنس یھب

 ۰ رای دلیا اهل اه یشاصلا همه او ترش ههشدح ضرا

 «ینلا تب هیفر یراهمّمحم هدج وز هللا نا ترضح

 د وع سه ی هللا دع "نوعظم ی ناتو ۰ ماوعلان رد ز

 اهم وش یارصح مع هللا یّص ر فوعن نج راد

 ۰ راب دنا هدنکا نر

 نت “هلل هلا نىيە د دک هرکص ندرت رعش

 ندنکب دانار وهظ هعد شرب رباد هنع و و زن از هد رلا را

 یهدل وا ساسا یی كن هعداس هدهسلا ریدنا تدوع

 ۰ رادود هب ورک هنن توروکآ

 هللادبع هلا صاعلان ورع نکيا هدهشرح نیرحاهم

 - ودنک كمهلا راشم نرحاهم ندنبناح شرف هع ر نب
EFE ر E OTE OR NR 

 شاردنوک نوجنا ساقلا ندیشاح یییریلسل هنر
 تدوع نزلوا لتا هن راد _ہصوم هدلاح یرافدل وا

 ۰ رد راش

 تاکتراتا ریتم و تام دعت هلهح وا وا هدب روح ی

3 

E 

۱ 



 ۳۹ باتک یصکیا

 توردلاق ندنک وا یوم تاب یتا ولم ندیم دک تشاد ۱

 ردفا هاو دنا تا وا
 ثوفیدبعن دوسا یلغوا یساد لرب ترضح

 ۰ رد راها شدا كازو ر رنو » هدر وک ۳ ءا رفق

 لورو رل وس * ند اهل وا ترا و هک انا و

 رخ رب ندکوک نوکو دمځاب » هدا تسار همرک |

 [۱] یداردا ازتسا ود « یقو

 - ودنک هدزب هسیا رک وس ینه ههلا مز ده » لهج وا
 نوعد نیذلاوبستالو ) هلکعد « زرکو س یتهلا كنس

 یسهعرک تیآ ( لع ریغب اودع هللا وسيف هللا نودنم

 ۰ یدل وا لزات

 بولا لوک ررب هنرللا یاو هيما یرالغوا كفلخ

 ۰ یدا رارود « كحهل رد یییرلنو كىر دما »

 هژهر» هدروک مارک ا ا و .دوبا
 تاک و سه ونک . هه “هنن راهش دات كشزور

 ۰ یدیارد « زکیفاب هن رلبلاغ

 ۰: یدک ییاسح و دح رلازتسا و رات راقح یک و هتشیا

 روموکیزو هاذ داصت هم وع“ داب نوکر موق سیم دره سه ]|

 درط یسودنک ندنفیدعاط یلها هدکدنکهنسهاخ بولوا هايس یک

 ردشل وا ۶ اله مس وص نا دو هل رمح هدرللوح هلکعا



 ۱ اا یر دم ا ا ر یا ت رمح کیا

 . یدلبا دازا و

 هک رد رام و هدننسارجا تیذعت هلو هنغوج كن

 ندرلنال وا تذعم و شلت رو هلا تاعصا تگ یرایضعب

 هنع ہللا یطر رکب یا ترضح ییرغاط راحو هلوک

 رداد زا تولا لس را

 و ری قهر تانکر تقم رار ها تاب دعتاو
 ۰ یدبا زروهمتسوک راترامح هلا ازتسا ولرد ولرد

 بت هل وا یسع 2 3 ترصح یسرب ند رلب زم

 نایف-ییا تن هلیج ما یسهجوز كبهلوا یرکید
 یراکدر سوک هدیهانتلاسر “لام قح رنو ۰ ۍدنا

 یمهعرک روس ( بهل ییا ادب تبت ) هرز وا رلتراقح

 ۰ ىددلا مان ( بطخللا ةلاج ) ليج ما بول وا لزات

 تک هتك و دتع یرالع وا هش رز وا صا یو د راه

 موذلک ماو هقر نده ود تاعرک نانو هدنربحاکن

 ۰ ریدلدا قیلطت نتا رطح

 دب یریشیپ باعداعس باب نانلو هدنراوج بها وا

 ام بر سا اقا تاپ تفوره

 4 4لماعمرب هلو باطل ادع ن هزچ یوم ت نوکر ی



 ۳۷ باتک یجنکیا

 لمع تاریشحمو تاسذعت یراکدلیا فداصت كناغعح

 ۰ یدا دوس زد قح همنا و

 اب ورذنآ هر وشرافا هریک هدب زن و یاضص وو

 " ید اب ۰ یدردیوف شاط كوب ر هشرزوا یمکوک

 تبیذعت هلا لاحوش ردق هب هدا تافو دوخاب «رفکع

 رکب یا ترصح ندنکی دنا سما ها رب دعم ا ا

 یدلبا دا زا و صرع هدايا هلا هل وک رب لال

 وشراق ا EE e یربمات یرد دا رسان "7 راع

 تاق و ه دنا تا ذدع وس ساب ندن راک دلا تودع و هءاقإ

 ۰ یدتا

 هلأ هرح یهدنلا لهج وا هلقلا هناسل هللا هظلغم تالک

 ۰ یدردل وا توروا ى هع”

 تل عه دنن دس تاشو بورد وط و را ی تایخ

 ۰ راید ردشداب هندو و یرلغاطشا ردرو هاش اونا هلا

 یس هل وک ك ن هيما نن ناوفصنداادتها فلخ نت هیما

 ووت هنس ه> رد مولواو ۰ یدردناکر وس هد رز وا



aربعلا تارم  

 و دار ا ا انااا تاود شوک
 ۔ الشاب هلوخد هتسالسا راد قاط ماط قلخ هرکص

 رد راشم

 هاع توعد

 ی راح هد ه,نلع تر وص توعد صا هد و لئا وا

 ع عدصاف) یم هنس یک درد قرف كتدالو .یدا لکد

 ه رایدر وس توعد ۳۳ ند ییلع یهج ان

 .تدذا هل مصح لوا شرف نكد هب هګ دیا تم یمانصا

 توادعر ید ر ره هدزملع هرکرص ندا بوب وهدافج و

 یدلسک همس

 تشادن رفاب» هلدعحا رم هیلاط وا شدرف نانیعتم

 به دی ماست هزر د وحاب“ عنم ند-ض رع) ه رد ییلع وا

 دل ر وص نا تلاط وا ۰ رند راصا ود «نسکح

 ۰ ید ریس وک هعفادم هن رارا مصا

ESL BEES 



 ro باتک یصکیا

EEو رمطا تقوا عرق  
 1 [r] یدبا هدنٌشاب

 موضع ا تلو نور رسا تع اوا
 ندیز یسهلوک لنفدسفا مرکا لوسر هرکص ندیلع

 فرش ها مالسا یری رطح قیدصلا رکیوا هدمب ا
 . زایدل وا

 تاوذ ندا تقع یتارضح ملا راشم هده راسا

 ۔ درنع رل “فوءن نجح رلا دبع "نافعن ناک مارک

 كن رت رطح قددصلا کد وا یبه هک ردن ار طح دالا

 هلا مالسا لرهلک هیون "یلاع روح هل را هيلع تلالد

 * ممع یلاعت هللا یر ۰ رید) وا تفرش

 ی صام هدیبع وا هرکرص ندا نم مت رم

 .دبع ؛دنزن دیعس ؛ثراطخا ن ةدبع “حارا ن هللا دع

 یثبح لالبا ثرالان بایخ؛سساب ن راع "دوعسم ن هللا

 لد زن دعس و یم ریشم كياطخا ن رع "یمور بیهص
 ا ,a arf ی»هدلاو. كلمات ن راع ؛ږړہطاف ی هج وز

 هدنساتنا هقاعم ندا تاصا هشيرق هلاسرلا لبق ]|

 ترضح نوعا فیفخ یتهشافعم یشا ندنلایع ترثک كہلاط وا

 ها راهرادا یدنک كن رلیضعب ندنرالغوا سابع یرلع هلاربیخپ

 تاذ یلع ترضح هلیتقفاوم كبلاط وبا .رلیدلیا بلط ییعیدوت

 هدننعب نیح هلکمروئوک سابع ترضح یرفعحو یهانبتنلاسر
 .یدنا هد ودر ىلع ترشح



 كتلاسز ا ۰ یدعا روهظ راندا ندنمود هک یدلر و

 ۰ ردشم رو یباوج «مدیا ردنا

 نوا عیسو یی رابلاع دادعتسا و اک “هلص وح

 ورا كالا جو تدم هنشعنوا كج ناو

 ۰ یدلس

 هدن رحا یس دنس وا قرف كن رل هل ءلح تد و

Nوک هدو دو ار وراق و تودیشدا افت رب ندناعما  

 هدلاح یغیدل وا كان هزرل ندنتشهد هک روک نیما لدربج

 لیربج ۰یدردنروا بایت هنتسوا بوراو هناي كن هڪ دخ
 زحرلا و رمطق كاتو رکفكرو ردناف عرتذذا ااای) نما

 یوعضم كتایآو «یدلوا لزان هلرسهعرک تابا ( راف

 كيحو هدر ردق دن رالاقتا ندتف ول وا هلغلوا تلاسر

 یم هو را . یدرسک

 یرشت هنمالسا مدعم ندهلج هدتلاسر بیع

 قیدصلا رکبوا ءرکص ندنا ۰ ردهدخ ترضح ندا
 مدعم ییمالسا نر ین دو ارم طح یصن رثا لعو



 ۳۳ ۱ باتک یعکیا

 ر وشنم ادخ یج و نیما هرکص ندکدتا ررکتهعفد حب وا

 ناسنالا قلخ قلخ یذلاكر مسب ارقا) كرد ابربک

 ناسنالا يع قلاب لع یذلا مرک الا كىر و ارقا قلع نم

 ۰ رای دا A هد را داف ٤ دو. ےک یس هع ر ک تابا ( عب ام.

 یم نرخ ندنعید_] وا لّوسم ق راعم هع رک تان و

 ۰ ردن ون

 نده د) وا لش نامه لب ر ید كلا کو روهظ

 لاح وش «یدایارطاقتررت یکی وص لک ندنرلنوامه مسج

 ههګدخ ترضح هرکص ندسفت زار و ندکدرډنروا

 ۳ لوسر ۰یدرو و هنناب الف ون ۱1 هور و

 نوا نر ی د اب » هدر و ۰ راد با رب رهن یه و

 میم ڭەوو .یدارواک هار عن 2 هک رد رک |

 ۰ یدال وس » مدبا هل وا ه دن ایح یکشاک تو و یرلف د رافبح

 -ر 9 ردعح ه راعیح ی ۶ د هکم ید م وو» ر ترصح

 تود هاد رب چ ۰ ردەحەراق > توا» دور و هدن رود

 نداربع ا بودا سو هدنیلهاج نامز هقرو [۱]

 نام ز تبولوا ییافریب ر هدهرصوا یسودنک .یدبشعا هجر هل یی رع

 ردنا تاقو مدقم ندنوعد
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 ی نيا والا مر ی تیاد هک ال وا روشک هاشداب

 ۰ یدل وا ف ذداصم هننوک یان زا رازاب

 یراق داوا نیبم ج ولعاح نیما لیربج ترضح

 هد اتم ! را تح ۰ یدلبا تیحاصم مت رەد

 بوشود هت رز وا یرازد ی ۷ نده یو انا نا (E ددل وا

 «یدالشاب هکمرتد لرل در ؟ كنربتج نوو

 توردنر وا ید ر 4 هلدءح ر هنن اب كن هص دخ قاسم اخ و

 هرکص ندوفدل وا ل دا ز تشهد و ٠ ا4 اسا 5

 شیرودنک تباهع نالوا نابام هک وس ( هللا لومر تنا

 ردو ههحردر كحهردتنا دسعف هعغا یعاشا ندغاط

 ی ی اطعا ردو هناصعا و قوی كسلا

 (ارفااف) ةلباقم هرج باطخ هدلاح یراقدل وا رثأتم هللا

 بوصاب هنشوعا یترضح لوا نیما لیربج «رایدروم

 نام اهر وس ۰ EY یتفاط و تات هک رلب دورص هلمح ور

E 27 < هیچ 
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 لصف یجنکیا
 نارح ردق هنرلدیلع تر ندون ثعبم

 علاقو ندا

 توعد .مالسا نیهاس جو لوز ءادتاو ثعبم

 هب هشبح لت لسم « یرلادا ریل رح ره فا

 را  Nتاق و ۰ مج را هعرطق و ه زج مالسا

 جارعم ۰ هد وس و هتداع 2 وز ودهدح و بلاط ییا

 فلاط رفس ۰ سج تا ولص تدض رو و  aمالسا

 لا و ہذا و ی وا دروع تع و راسعاا ۲

 ی لو 7 ءادتا و ثعسم

 یرترمضح نمدنفا مالسلا و هولصلا هرلع ءان الا متاح

 تول نکیا هدنشاب قرد  ETTرای دل وا ی رشم هل و ۰

 هو دا_ص یاب ور تف و ره ردو ههام یلا ندو ادم

  Aهدف رظ هد وع سم تاق وا وس ۰ یدا رار و هروب

 كتارا را وا ندا هطاحا ید رلبلاع ی ا باق هل رادم

 هن رارادم تبسدق راوج هارو راد یکیدلیا لیکشت

 لىم تالد ىلع هان ید ردنا لودف یاوسامو رابعا

SNS هتولخا يادو 4 دح و ماع یرلب وس ءیلاع 

 هدار وا اردک هرارف تا را عقا و هدا رح لدح

 هد ها زا تردو زویص ۰ یدا ہدک لا تدایع دن د ودعم



 اف هب ۱

 قاشا ها رم و درک گن هش رش هبعک شرف

 هلع ین هنلوا عضو لدوسالارخ ان بودا تریشابمو

 » زکح هدبا عضو ر و ارح > هلو ره ہد شاپ

 تاذ الايات ۰ رایدالشاب ههعزانم هلرارر كرد

 ندن رلفد) وا یّطار ۱ رارف یراکحهر و لات را < زارع

 هلا عصو ھن ګاز هح راب ر یدودالارع ترصح لوا

 ندنجوا ر هار دره رر نانل وا باكا ندهل ق ره

 هنر هلراکرابم د و ۰ یدنردلاق وراقو بوردتوط

 اف لنا عضو

 ععاح توب لئالد ندا روهظ ردق هی وبل ثعبم
 یواح یهلیلج رابخا و مارک ءالع « ردف وج ك رابخا

 اچ یری وا هدزماتک ۰ ردراشغا فیلأت هرثک بتک
 ۰ قدعءزاب ندنهدل وا تعس و هدهحرد قح هل وا عماح

 ےس ووو وہ ن هه سس

< Taz ۳ A HK 5 



 ۲۹ ۱ باتک یعکیا 3

 ۰ یدنل وا دا ود نیمالا لب رس

 یوم جا ودزا

 هع رک ك نازعلادبع ن دسا ن دلیوخ ندشررف “هلق

 یر یرکلا زر ترصح f هدمس یر هم رح

 هلت را بول وا راس و تورث "هبحاص امنع یلاعت هللا
 عناماو قدص عات لرم تضخ يدا دف ولام
 هب همدم ی الع یر طح ل وا ندنغیدل وا شم ردا وط یی هکم

 تاد هرس هدي اتد وع ۰ یدردوک مت راک ماش قو

 یهنسح لاوحا و هداع قراوخ یکیدروک ندوب لام
 ییغر كندعدخ ترضح هلکغا لقت ه املا راشم

 وا .رد-شق واارجا یرلحاکت هلّتعج دفع هرز وا

 نمدنفا مالسلا و ةولصلا هلع اکو و هد

 قرف امنع هللا یر هکدح ترعح و شب ی

 ۰ یدا هدا

 ىیراتر طح یرکنا هګ دخ لوا ند هلج هدب ون ثعیم

 ساق ادتا ندهصدخ ربعي ترضح .ردشلنا ناعا

 یو فدرش نس ی هاد یراہلاع لح 7 هدنمات

 حب وا زوت وا و باب ز ی را هم هم هع رک هدفدرا و هزوت وا

 «رلیدلیا دلو یتا رہے ح موشک ما هدعد و هقر هدنشاب

 ۰ یدلبا دز ون طا تر صح ه دّرعلم ترا لب
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 دوج وم حاغا ر شعزوق ور ندقوچ هداروا و یوم
e رک راقاب هناب راک نالک هلبلاط وا ارم ۰ یدبا 

 ارب هلا ناب راک هد تولب رب اد هد رز وا

 نانل وا ره تقاعتم یدرال وز و ی و دنا تن رس

 تاق هلکمروک یتکیدرب و قاراب لب كج اغا یروق

 یر ترصح هلو د بهر اینه تالف و ا

 هبلاط وا ندنکیدایا لالدتسانغیدلوا ادنالا متاخ بوروک

 « شد وې یکهدماش ۰ ردک وب كب واس لفح وح وس

 ن زسکم رو وک هماش «راردا تناها هدنفح هساررروک

 ا 2 هماش تلاطوا هلدهج یيدد « نیسیلغا هداما
 ۰ یدلبا تد وع هب هکم ندار وا

 هاب ےش نس تور ی وابص نس نمدنوا مع رع

 هنع هللا یصر یسراق ا یدیا ردا رذڪ ندمانصا تدابع

 زت تو و شم را و هرس هعم وص كنا ربح مرلمسلا لمق یرلتر طح

 تاذ ما تهذم نه ند رک اش مات | ری م یدبشلاق هدا نوعا

 راک هدف توتا فیل بانک ر هاناونع (یاتسا ) نوا
 هنراقح هلوا تیاده رهظ» ًابرق تندالوا مالتسلا هیلع لیعامسا
 دل دنقا نام ION بهدم هملایوم . یدزای ران شعب راد

 (SCT ینراغم هلحز هلا یراشم كن هره زو هدرون 2

 هللا داشرا هب ال وم تر م یساح اإ ندلمعاع"ا ی مد و ی

 2 ردشعا تاور ند ر LE توقف زرد ۳

 قصسا نب بوقعی ندهیحسم یالع یهدنرصع یجرب كت و
 ناصوا كاری هلاک: مات ( ناهربلا يلع باوجلا ) یدنکلا

 ردششیا ثح ندننالاک و لئاضف و ندنسهنسح
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 ۲۷ تاک یجکی

 هر“ د را یک ردص قامعنا وبرأ ! ندا روح لوا

 d4 ا هن رز وا رالاح هداعلاقراخ نانل وا هدهاشم

 هن رلهدجام "هدلا و تروتوک هب هکم ندنغید) وا تهاد

 ۰ ردشعا میس

E 

 تاف و یرهدلا و هدفد را و هست شیلا سم ی ترصح

 هدک دشن هنا 1 و كيلط)ا دیع یرلبل امدح ندنکیدلیا

 كيلاط وا يرلمر ۳ f 21-41 وا توف جد تلط)ادرع

 بلاط وا نکیا ۵ لب هات ج وا نوا ۰ یدنلا هنتلافک شوغا

 هدست طح لوا قرەعيح هل و ی دون 2 هلن راع

 ه دلد مای ی رص اس لاعا « ید روهروتوک ربا رب

 وس ۰ رلیدتا لو هنس وش راق هعم وص ۲ هدن را وح

 یوسیع بهار ر موسوم هليا ۱ ی

 ا لصا . یدیا بهار ر هدنبهذم زا | ریع ۳۱

 راکنا یت وهال كناسسع ترحح ۰ اب 9 ۵ ی ساحر وح

 نتسهننوا قالطا زی یر یسهیعست لا هاسع ترضحو
 زا یسودنج . یدیآا ردنا اعدا ىغيدلوا توسان ةدلاو سو

 ىتیهولا كناسدع ترشح .یدیا بسا هب هیکلف م ولع 9و لحاف و

 درط یتسودنک یسر كناسبنک یقیدنلوب هلتهح ییدلیا راکنا
 ماش هرکصو هد رک هی رب هدعر و هناسهنک یهداسسروط هلکعا

 تدم ل .یدبشعا ادا هعم وص 2 هدی رزوا لو هاتم نع هنسلآ وح

 یرلیرع 9 ںیارکګ هقناخ دیح و یرلنک بوک هاتمافا هداروا
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 | هرکص ندناورشو ۰ یدمرو تیما هلاعوقو راسو

  رهم كرد لو یر ر هدقوژا هسیا هرس اک | نالک
 ندفرش حرب یرلعلاط لراناساس هلناعل كتيمالسا رينم
 طواس هصا رفنا حق وم ندا رلقتسا هورذ یرلتل ود و طباه

 ۱ ۰ یدل وا

 یوم عاضر

 جوا ندنرلتد ال و ی مدنفا یهانبتلاسر * ام ا

 ہدع) و ها یر هم ربع "هدلا و ردو هب هرکص نو بج

 هد هات د ص ۰ یدلبا عاضرا هد و یسهب ا كل وا

 ملح ی-هج ور تن راح ندنس هلو لات ید 9و دعص مه

 ۰ ردهللادبع تش
 دعس یب نکیاراوخ ریش لفط زونه رم ترمضح

 یسیربره هاکلک ههکم یرلانا دوس ماطر ندنس هلبق

 ۵ ده رص یکدرو 1 نوڪ ا كەر زما یعجوح كن رب

 هدف اه هیدنشرووک هاج هدنرضح لوا

 هل هد هح رد كج هدا E هکمر زما ییاغ وا ی

 هل.سمالشاب هکمرزمایزمدنفا ماعرخک ۰یداقو توس

 هدن راه اخ ۰ و اش کت هدان ز ك هوس هدرا 4 زا زو

 زیلح ردف هن شا ترد یدراو ههجرد رب قح هل وا



 ۲ ۵ ۱ ۱ تاک یعکیا

 و 2مرضلا ىلع فو ادقو ج“ ىلا یتا میشم لج ىلع

 اور ونا منلادوخ و ناو الا ساع رال ناساس الم كنم

 تعطقدق ءابارع الیخدوقت ًاباعص البا ىأر نادولا
 و اا ميس ادعا اهدا ی هفت

 یداوضاقو سراف را تدجخو هوارهلا بحاص رهظو
 اما طا ماشلا سالف ۰هواس ةريع تضاغو هواعسلا

 تاوهالک و تافرمشلا ددع ىلع تاکلمو لولم ممه كالع

 هدنرزوا هود ریسلا عیرس اا دبع » مس ( ۰ تآ
 كناوا ۰ ردهدنلاح مول وا هدا 2 یدک ریعطصس

 یدراتا برع رهود زار و یتسعوس كشنا ؛یساصر

 ۹ كنا دنوم راد هن رفدلغاطهن دال بوک ی هلحد لرد

2 4 

 ناساس نوجا یهروص ییریبعت كنار یکیدروک
 هک تق ول وا جسما ق و نش ىھاشداب

 ثس راق “هليا روهظ یحاص ه وا ره « ژان وح قم وقف وا

 8 هر 2 هواس ؛هشاط یسهرد هواعت "هوس یثنا

 نالیص راص ٠ نم هل وا ماش نوڪ ا a قثرا ماش

 2 ثالم ترد نوا ندرباساس هعددع دلراهف رس

 6 ننه هسا تحداک هره و قحل وا هاش داب

 ید راز وس ناو دل د وع ها دم جاد ۰ یدلد وس

 بوک كهاشدا ترد نوا » هدک دلیا خیلبت ها ورش و

 هاب ورناورشوت لرهبد « ردجاتح هامز قوح یسقک



 لمست مررت یک ( ۹ ) لو یککیا نا

 ۰ ردرشلوا لعحصع ملا یهلارهف - هرزوا ددل وا

 ردقوح توت لئالد ندا روهظ هدندالو *هلبل

 ۱ ۰ لهدا رک ذ یی راینمعب

 هننس وا یرزو لر یهدهعک یجایص كنهصک وا

 كنارسک نا وا روهشم ۰ یدلروک یرقد) وا ا هر

 سراف ور ندلب كم ۰ یدلصراص یمهف مش ترد نوا

 لراس وح نالوا «دنمابهدنرهش دابا رخطصا مقا وهدنابالو .

 دم رد وام یدو ر لوک هراس ید وس ی

 و باف يوا قو نشاط ركل

 قاعهلا روبع یهلجد لرد یتیرلتا برع راهود ماطر
 اور و ۰ یدروک هدایژر .هصک وا - ییرافدلغاط هم
 كوب رب ندنفرط برع» راربعم هدفدلوا غلاب هلا ورشو

 اب ور رک ۰ ريدا ریبعت ود « ردکح هدبا روهظ هنداح

 ید مک تا لح هد نت س رف رمال ات

 لرذنم ن نا یکلم هررح هنرزوا یلط كناورشون

 نانلو هدماش راد نوا لا ۇس جاد یو

 جا دیع ۰ )را و هات كط روش نهاک

 دنمالسبول و لوغشم هلا توم ضرم یصطس هدکدتک

 تابا صعب نوح, ظاا یصطس ۰ یدمهلا باوج

 مس درع ( بوحا ییزوک E هدک دلیا داشنا هر وح
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 از ی ۱۳تن یه
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 لصف یر
 ردق هن رابلام تف ندرس ترضح تدال و

 عاق و ندیا نایرج
 ۰ عاصر ۰ تو لئالدو یوم رک دلوم

 ۰ د یه ۰ یون حاودزا ام

 یوم مرا دل ورم

 لص هلادبع ن دم نامزلا رخا ربو ناشیذ ین

 كره و تا هنما یرلترصح نمدنفا و هلع ییاعت هللا

 كلل والا عیر نده روهش عفا و هدلیفلا مأع ندنچر

 رازا ایت اس ندهعور روهشو یککیا نوا

 ملام فدرمشت او و امر یا زج یون یا

 دوعس و رونم LE هل رادوج و ےظعا رن و دوهش

 نوک ىلا ندنسهعف و لف یراتداعساب تدالو ۰ رابدرود

 قلوا ندنس هیسدق راثا یرلتدال و ترقن هکی دنا هدنر ور

 یب هف رش هبعک نالوا یر هم وحرص تما هک هلبف هرزوا

 ی رب یم هشاط هشدح ندا موه هب هکم نوا مده



7 
AR 

 ره یلاعت اشنا رده هما اد وارد

 9 0 ۰ زكجەدا

 سقت و 2

 ۱ نیمار ترا ها لم ات یعش تب رد قوت دم باک ك

 كنب رات رطح زمدنفا لس وهب لع ییاعت ہللا ی اص ملاع رخ د قا ا

e 1۳ یافدخ ےس یھ 9 علاقو داعس  

 | مق یجچوا "ینضراوت كشارضح منع هللا یطر
 3 ی را وت هیمالسا هل ود نالوا لکشنهداطس و نورو ا

 1 ست راو یطسو نورف گز ےس ربع لود مسف ی 4 د

2 

1 
"0 

area 
 ۰ ردلعشم

4 

 ہم9 0٥ کنم سس س اہک

۳ 

۳ 
4 

۰ 

 دیجی بوس

 چپ نجس مس
 . Eی ۹ 2 ن ۳

ِ تر شم 2  

1 



۱ 

 ۲۱ ۱ ۱ ما

 نانلو هدسرفتلاع ندنعیدل وا شمالاق یسهمش كنسد و

 ن ددا سوک لا لو ددو رادو زیارت
 وزرا نچ ندا ىعإردنو كسرف لولم دودعع

 ثوعبع هیهاندتلاسر فرشا فرط هیلع »ات ۰ رایدلیا

 ب GR PS هرم اسا هاج هللا سرا ص وص#

 ىلاعت هللا یطر قددصلا رگب یا ترصضح رایدلبا

 تا شر اا یر هلرلح تفالخ دل نمدنفا دزع

 یسداوا شل وا قوس رکسع هی دقاره لاو هرز وا
 دلا هل هرکص ندنرسه كناذر ندنربخ روم نابنسرخ

 یادلک رکیراید مولا تاثک وش هکردحدنم هدناتک رب

 ۰ ردظ وفحم هدناسداک

 ید وا رک د ت اید یادم كمالسا رود ها

 او شا فداصت هتامزنر یک رق تن هرز

 سوس هب دام رض م عباق و نالوا هدکم روب م < یرط

 دناوعنالوا شلا نح هم صیاسخ دک و لاو
 كن ه رشد لوعع یلدت هس الص وه لاح نسخ كن هدساخ

 یف و > نکیا شەراو ههجردر یکج هديا دع ندت الاح

 تع رس هدنس هاس هر در درهای تعد رش و هم السا

 گن هم السا 2.راو و یعبدل وا ح الصا لباق هلا هداعلا قود

 ندا میاق و یعددنل و ای 3 تا ۱ ترم

 ۰ ردقح هل وا مولعم



e eرا  

 هعشعس نده زاع "یلاوح عفا و هده راد وا نکیا یسهراد

 كن سصاعم وام تیمالسا ریتم رهمنال وا ناهجراطقا شاب

 )و ندیم رانا تاو توردشاف ید رل هعلاطم ےشج

 لر ظذ عوفولا تدرف ندهطتره هبایلع هر كج هدا

 / رلید راشاب ها

 ندنراع وتم كلرلنانسرخ نانل و هدنکل ام یتل ود سرف

 یفیدجا كنتلود مور اسرفتفاط ملاظعیرتقد) واهدکمر وک

 اد دریوو ۰ ىدا زوم هلوا لئاز هلله را
 فداسعت رات رفظم یرلفدنا زاق هدن را ب راح نالوبع و و

 كن ربع ومه دن رلقح وییعیدم هل وا لیاق» هراتدب ولغم ی راکدلیا

 یه رتابتسرخ یتکیدعهتسوک هدنافرب هقشد ندنتدش

 ۰ یدنا هروک
 تبثما سابا یرنایدسرح یهدسرف ثالاع رالاح وش

 تاب دعت یمهلج بوردنل و هدنروص ر یراع ندشیاساو

 نیل اما ةر ندتح فرط نکیا هدقماشب ةا هبلاوتم
 ةولص)ا هلع نیلسرلا دیس نالیروم تعب هرز وا قلوا

 تعدرمثیرفدروب نالعا كن رلترمضح نمدنفا مالسلا و

 یقددص»هموع یغیدل واهدنسا وصف هحرد كلادع هرهطم

 لماس هراس رج هاب نانل و هدص را "درک و شم ردتا

 تیم وکحس نیر واھھ .نالنر وی ناسحا هرزوا قلوا

 چ هدنعبد) وانایاش هنو الط | دیسک تاادع كنة مالا * تس لوھ
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 بوس ندنلع یکلاعو نادلب یعیدلوا عبات كنهروک ذم

 ۲ یدا 2

 ایساهرکصفدک دنا لوبق سنارصن ند یتلود مور

 ۱۹ هم لعم

 هدنس رنک كدا یکهدنرلدن رامور ندنسازحا ی.هعطوا

 یکه دن راد سرق كنهروک ذم او تانا رص ندا عسو

 هدنمه دم س و ۵تا ا ی ود سر و ا هدهنسازحا

 هتننا صف كنيلاها عبات هتلود وش هدلاح یقید) وا شفل وب
 یلاظم كن رلع وہم هدب رفح ت ا ا ر یارک ر وکآ

 یرفانمو ضغب هدنرنبب یراتلود سرفو مورو دیدشت
 ۰ یدا روهدا در

 للام عطقنال كراسرفو هسرف تللاع ایداقم كرامور
 ورد را هم داصم یراکدر و: کک هروهظ هل ز واع هم ور

 ۰ یدتا باو مو "4 امشا یر هاخ

 تا E ي ن ۱۰و کا

 ردد ردا وع یدر گد ها ل راد رع

 برعلا ةرزج راهراح نوزوا نوزوا یراکدروتک
 هللاظء هان وخ ینیراه راد ن رهنلا نیبام هریزجو ماشلارو

 ییحالصا و یکیدشرو مکح ا رللاح وا هدانز ندر ره

 ترعلا ۵ رب رج یکیدمهدا بد رهن دن کا كنب رم لوعع



 :ریعلا تاره ی

 دلاسا درک د هوق هدنرملع یرتلود هلزواص

E HL AO TWما ی  
9 

E 
NOT NEE DOVE 
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 یراتل ود سرفو مور د ندفرطر یک یرلکدلیا روح

 تاجاهم كنهشدح رک و كالئابف و رادع رك یسالاوح

 تولوا قده هیظع بتارطضا هدنهحره ایاعرو یلاها

 هر زح ۰ رلیدا هدکع یییرافرع-ض یرلیوق كنها بوره

 تى اق یهدندصا را ندا یسهعطق ن رها نام

 گن رات) ود ۹ دو ؟دزم زا هل هج تور تایسا یک هدنعفا وم و

aنوعا ڭغا تسدرد یهعطقوا هلفلوا یراظنا  

 یاو ل الود نایناماس ناتاشا ؛دام لنا را

 شلوا فده هنراوزراو صرح مامس كرلنامورو
 ندنک ودا وا مايو هنسالیتسا ندنفرط تلودرهو

 قلوا ثالام هنسهعدق تاط و م هللا هروکذم *ه-ءطق

 هدیلاوح وا یک هراح رانا كن رارکسع هعدقلودنوجا

 ۰ یدبا روا یرلذاق

 هریزج ور ندرارمصع هج هدنراندب رلع ور و راسرف
 ندا SEI هدن را لا وح ی رعص یامساو ماشلار و

 "4 اليس ر هدنسلصا را دم ود رم ىلا وح یالوط ندرل۵ راحت

 "یضارا یادش كنه الیسو2 و هدوم العا تووا هم



 ی و

 ۱۱۷ ۳ / E یر مدغم ترا

 یاحاتحا یراقدا وا ش عا اھ ا 7۷ د

 را ذک و نم نوا لاصحا یر شرت و ها زا

 رارومل وا اح ند ص رعد هد الد مفا و هدا وح یرلکدلنا

 كناید تفول وا نوجمآ عنم ییرازواحم رنو ۰ ىدا
 ۱ سرف و مور و نگ دعا ے نالوا ى ود اوب 31

 وو تة وره هدد ودح و و ندى راف رط یراتم و و

 ل او م وهاب هرقام ئ 0 یدا رو ]وا لا سا 4 رکسع

 ررر ار کح ندنراودنک هن نو وا یرلطایصدا لء ص لب ع

 ىەدنسالا وح زاڪح و 3 ندنکی درد روک موز زما ر سا

 ن رها نیبام هرزحو قارعو هدنکح یب ندنفرط

 س رف نوا ی راد مهم عود ثالئاسف هدن رال وح

 تبع یهدنسلاوخ ماشاارو رذنملا ندنبناح یتل ود

 ندنو رط ی ود 2 نود” هیطاراا "هرادا كنا

 ۰ ی وا سیما یرام ول حب وح لآ نالند ین ان

 ت یخ لی اف ر اس و سهم لب او ر و نکل

 یعلانف و] رد ره هلا ماود هداسف و ی و ماح را عطف

 ۱ ۰ يدا رولو هدضانعا
 هر هرو و 29-4 وةح تا ر ندفرط ر رلد ع

۲ 
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 دلج ی كو لاا دیع ۶ رد هیخ یعمالصا

 مایع چ هی راشم ۰ ردذغه وا لیصفتهدبات ۶

 موم «هیعکلادبع “لح «قادیغ ؛تهل وا بلاط وا

 ی را

4 

 ترصضح دحام دلاو ll لر ا

aی رکی كناو شو ندسرف “رساکا یتدالو .  

 نوا كا | رسا هر حد ۰ یدا روم هدا ز ندند ال وا

 ۰ را تاق و هدا ر وا هدک د ردن وک ه رب یو

 ۰ راد دنا هد ردام *ریسم

 هد ون ام هم ردو شا را رودندشد رف درک هلن

 ن یک ر یرل هک رات علاقو و كنا وذ

 . رددوا 5 هد" ید شا نچ یھکډا

 ۰ ۳۹ وم

IE AY 

 ماشو زا رے لثادفو رارفتسا ا شارف

 هدک دليا راشتنا هن رالاوح نیرېنلا نام هر زج و قارع و



 ۱۳ ی ون و تا اس ووایو ی یو ی اش ها

 ۱ ۵ مودم

 هننامز یصق ندناو مهرج هرکص ندتان نکیا هدلیعاعما

 یف ىدا هك ىس هلبق ه_عءازخ نیکد در کاک

 ندندب ناشبغوا بوسذم هبهروکذم *هلیبق هلبا بورت رب
 «یدلاق هدنسهل بف شارف ته فا رکص نوت ها

 هش رش مرح لوح ن ندلابح وه دوا ی ےس ەل ہہو ره ھ9 ید یصع

 هد وراقو یدال وا وریس ر6 روک دو "دل بق هلکع | عج

 ۰ ردروک ذم

 3 رد هد رب تا دوع یصق س ( فانم درع ۱

 موسوم هلن راما لف و تلطم «سعت دبع ؛ےشاھ كملا رام

 نا ه واعم هلا نام ترصح ۰ یدا راو یغوا ترد

 ةتع “طعم یا نا ةبقع * صاعلا ن دیعس «نایفس یا

 ییهرنو ۰ رارددال وا هرما ییع وا ك دبع هع ر نس

 E ahr 4 یوم ات تاد دہتع ۰ رونلوا قالطا دما

 . یدلوا لوعم هدرد مو ۰ یدنا فرج هل وادع

 هجر یفاش ماما ۰ ردیزو كنو د زره یمانا كنه واعم

 ۰ ردندنسهل لس ترلطم هللا

 ۰ ردد رگ ب سند وعسدوعفانم دبع نا( شاه )

 كشيرق ةع *هاسق ۰ ردقو یلغوا هقشب ندیلطلا دبع
 ۰ ردععاه ین یسهدیزک كاا

 .ردهانیتلاسر ترضح دحا درج مشاهن (بلطلادبع)



 هرات

 ربع تام ۱

 ور نا یا ن ورچ نددع یب دز ی

 فلخن ما نالوا یسهدیدش توام دیر لا

 (هرم) ۰راردندعم> یب فاخ ن یا یشادنرف هلا

 هظم و ےکح روش لا تیک وک بەك ن

 ن فور یلغوا جوا ترت میتو
 ترصح هلل وا تعش یر هلو م وز ید ندهظع و

 دلاغو ندع اع هللا یضر هاو قیدصلا رکب یا

 «رلردندم ورحم یب لهج وا هلا هنع هللا یضر دیلولا ن

 كھکح ۰ ردهد ود تسل دوع هرم نب ( ےکح )

 هدلاو ۰ یدا راو ىلع وا یکا هدنرلءا هرهزو یصه

 نج رادبع هر ته و تا هما یهانیتلاسر ؟هدحام

 ۰ راردندنلسن كنهرهز هنع هللا یطر فوع ن

 یانمدیع كو7 ن ) یصق )عفا و هدع رک تسذ دوع

 یدک هاد یبعوا چ وا هدنربمانیزعلا دبع ؛رادلا دبع

 ع ا یطر یریکلا ةحمدخ تربضح اللا ةدیس

 ه راردن دنس هل راس یزعلا دبع هنع هللا یص رما وعلان ریز و

 نکیالویح لا هددش توادع 4 یر تربضح تاذ

 ثراح نرضذ نانلوا لتف هرکصذدکدلدبا ریساهدردب مو

 هود هند ز وا رال دیه

 دالوا نکد امو تا جام كن هن رش ےک



  2 Eیخ ۳

 كف رش مرح یتسهلج رهف یب هدفدل وا رهظم هالو

 لیس اتم عج ىظفل « شرف »و سکا مج هنلوح

 بک 2ری سرق ه رهق ید ےک ندنا ندنعدل وا

 یا هزهف ی توقع وا یااطا هرهف نکن رک
 موسوم هات رلمات ثراح ؛تبراع “بلاغ كرهف هرونلوا

 " ندنراح ؛براح یب ندراحم ۰ ردفورعم یلغوا جوا
 وا ندهرمشبم "هرشع ۰ یدلبا عرفت یوعش مح ید

 - رد روح ییب هنع هیلا یطر حارطا ن هدبع ۰

 یؤل كرهف ن ( بلاغ ) نانلو هدعرک بس دوع

 مردا یب ندع بولوا یلغوایکیا هدنرلمات مردالا مت و

 ۰ یدل وا بەشتە یمهلسق

 بز زر ی تفت نف ی تی

 كلا راشم ردهدن وس تسا د و۶ تلاغ 2 (ىؤا)

 قلا هدن رهاب هما سا زا «تراخ همز لغت ؛بمک

 ۰ رد-شماعا عرفت بوعش ندنراح زکلاب هلغل وا لغوا 1
2 

 ییدلیا و ل نمدنفا هنع هللا یّطر لع تروح

 .هردندالوا لرماعدو دہع ند ورع برعلا سراف رومشم

 “هر كند ول نب ( بعک ) مقا و هدع رک بس دو۶ع ۱

 «یدیا راو یلعوا ج وا موسوم هاب راما یدع ؛صریصه

 یس هلق یدع ینب و ندصیصهیرهلربق مهس یی و عج یب
 دف و تاططنا ن رع ترصضح ۰ ردن دد هلال - ید ٩



 | لاق ی زاتس و نادود و هلعاک "نوه نب شید
 ۶ ِ ٠ رارد وأ هدأ

 3 لب زج ی ) هنانک ) ا او o£ E دوع

 ٤ هر رامان ڭا ا 2 ۳ ماتم لرع « ناکیلم ی

 دم یب "ثراح ینب ؛ثیل یب "لثد ینب "رکب ییب ؟رافغ
 هل روهشم ود یورعو ندنانم دبع ینوطب هرعص یب

 | عرفت ندکلام سارف یب "ندرماع رای مام “ندورع
 | هان کک ید هد هل دب روهشم هلک د شدناجا 1 یدلبا

 ۰ ردندن وطد

 | نیح روم صد ۰ ردو و رعم یلع وا ۳ E 7 كالام زکلا

 | ناب هديا یا نکل ۰ رای دلیا قالطا شدرف هرضل

 SEET یک او کا4

 چد E ( كلام ) مدا و ه كب ورن تسل د وع

 اف

 سس

 ۰ ردق و رعم ىلع وا ر 5 ره کلا

 مدورد

 | بولوا عقاو هدون بس دوع كلام ن ( رهف )

 شرق نخرو ۰ ردشش وا قالطا شرف هشدال وا
 9 نیو

 | دالوا یس ع وط ا « رلی دلیا نا هوح و هر ته را

 كف مش تاب ےکح ی یصف ند ا دادحاو ند رهف



dala °۱۱ 1  

 ی یس ن صام ن ورغ ندا توعد هاب وا تدابع ۱

A4ه۹ ید * رد دح كنهعارخ تولوا تودلع هنن وط)  

 4 یهاشلاس ردمع هدنس هنس هرن دح 441 وا ى رام لح كد رو

 "ةیاورلبع ۰رایدلیا دمع ضمن هرکص نکا وا لخاد

 تع نح هه زاچ "یلاوح و قرفت ندنع ىل دعا رج

 ۰ ردندنفاط ايس نه ورع ن ثراح ب ندآ

 ۰ردفوحك نوطب نالوا بعشت» ندسایلا ن هحماط

 كيک ۰ ردیلئابف ےت “ہنزہ “بابر "هیض یراروهشم

 هک ردرا و ید راغص نوطب لبخ هرزوا قلوا یتاوخا

 ید .رارد دودعم ندراغص نوطد وا برا ؛هفوص

 دداع و هرصب و داش ی ری ره كن هک اط ندا نم د

 رشانم ردو هلع یا نوک ا او

 ۰ رایدل وا ضرقنم هرکص هدلاح یرلفدل وا شل وا

E Oه۶ع رج كمالا س (هک ردم) مقا و هدب ون  

 نوطب ندرنو ۰ ردفرعم لعوا یکیا هدنرءا لیذه و

 دوعس ن ها د.ع ندعا رک تاعصا و کا بعد و

 ۰ ردد و د ودع« ندای ده ین: هنع "1 طر

 كن هک ردمن (هعزخ) عقاو هدر وک ذم دوعس دوغ

 لصع ۰ ردفورعم یلع واج وا هدنرتماب دسا ؛نوه یا

 یس هل شاد و هب 4۶ ز> "۷ نوملا  لصع یم هل
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 هدنص وصح ثتح* N هک رد و ناغارب .لدک وا نوعا

 ن نصخ ن هنیبع ندندالوا رد ۰ یدنلوا رک ذ

 لس و هيلع لاعت هللا ىلص لع ر ۰ یا یادناموف

 ۰ رد رلشمر و مسا عاطما قجا 4 هدبع مود رم نم دنفا

 یل هع هللا یت ر تدنح ی ةرع” روش "یا

 ۱ رددهرا رف

 هنع هللا یر تاطما ی رگ ۰ رد وج كب نوط ن ډا

 ندا ان نی ریش هرص) هدرا هلع تفالخ نامز ل مدنفا

 د ودعم ندنوطد نزاوه ناوزعن هع رومش "یاعص

 ۰ ردندنسهلدبق نزام ین

 کم ال رم ی (ساب) ۱ مفا و هدب وب ت د وع

 ۰ ردو و رعم یلع وا وا موس وع هلن رامان 24 ها ط

 فدنخ نوطب هنسسه ندنغیدل وا نواخ مان فدنخ

 ۰ و دهن

 2 اىب 5 ر 8 ب مب 9 د وصد ۶ تعد یر هدف هعازخ 1 CS ی هه

 یرابرع هلا رعت یمالسلا هبلع لعاع»ا ند ۰ یدلیا



 ب سو پا ی او تا ی ج یار نر ےک ر ۳ 4

Eرک ی  Eو س نا هک کو رد  REهتل یار یخ 7 ۲ ۳ ۳3 ۳ دو  Oی حر  Ea 2 1 OE 
e Fs.و  

 ۹ ی دمهدقم

 یئابف هره "نافطع "هلهاب “نع ندسبف ۳ ام

 هلهاب یعععا ند ع یابدا ریهاشم ۰ یدلیا تاعا

 هلغل وا یعما كنس رپ ندندادجا معصا بول وا ندنسهلدبق

 ادع یعما لصا كنمودنک .ردفورعم هلتس کا

 ۰ رد ىلع ی

 نوطد بولوا بوعشلا ریثک دعس نن نافطغ ىن

 یرقلا یداو ندا لو قا هليا دع یلزانم كند هعرفتم

 قرفتم هدنساتنا هیمالسا تاحوتف ۰ یدا یراغاط یط و

 ندنن وطب نافطعیب «ریدل وا یلوتسیلئابف یط هراروا و

 (هتندم) بژی یرانکسم كنافطغ نن ثیر ن عا ت

 هللا یضر نانس ن لقعم ندمارک باا هک رد یسیلاوح

 ۰ ید ی رلدبس لرلو ةا

 ىلع واو سیف ندنافهطع ن ثیر ن صعب ن سدع
 كن راه راع اربع و سحاد بول وا هل بف دیس ریهز

 هللایضر یناعلا نن ةشذح ندما رک باا ۰ ردیحاص

 ۰ ردند-دع یب هّییطح ند هیلهاح هتس یا رعش هلا دنع

 جوا هللرلءات هرازف «دیلعز “هرم ندضیغب ن نابذ

 ؛َنزام ےس ؛دعس « یدع هرازف ۰ ردشعاباعشنا نوطد

 نام ز یدع گ رد ۰ رد واح ین وط) شب هلن رلماب ملاظ

 یرلشراب كناربغ وسحاد ۰یدایس ر نافطغ هدتیلهاح

۱ 



 ا لیصعفت هدر وکحح دم مش نود ندا و

 نال وا تو وب رو لقا ندهروک لا دال وا ندسنهعیدل وا

 داد ہر وا نوطب تعاد I ی ا

 ره ندمارک تاوذ نانلو همه رک تم دوعو قحوهنل وا

 ۰ ردعح هلى زاب هدنکا سوو ركنا 9 تا لس رو

 كناندع یب نوطب بعشنم ندراز ن (سضم)
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 ندنا ندنکیدلیا حاکن ینوناخ مانفدنخ ندهعان ین

 لع ا رول وا تدسد هو رزح نوطد تعشدم و رز وه

 2 ا ۳ مو ۰ ۵ 7
 (ف3.> ید رب هک ردنا عج یم د کیا رے ید تالد

 - 1 ردن رلرع ساف یر

 ىلع وا ترد هلن رمان زا مو اب و رگ تک تلف

 ند رالع وا یکه دن رات ناوادعو موش ورگ دنا راو

 سنا ۰ ید) وا بع شاء ی ران طب نا ودع ید و درع ید

 رڪ ادا نا وودع ید ۰ ردق وح ك نوطد ندا توش

 تط هرکص ۰ یدا ربسشعا ذاحا لزانم ییسیلا وح

 یرل,ءاد ی تم كړه ید . رب د) وا لفدن» هناا وح

 دورط قب ندا روهظ ند« ید * ی دبا ی-یصا را ده

 هد ورط ید یشعا زوم ر ۰ ردوا ك ییط)

 ۰ رونل وا تبسد



 E و و

 ندیهاشلاس ر ما دادحا نکد هب دا ا دہع ن

 هلع وا نداناا ید نیم روت نماد تم هیات كندر ره

 ابنالا رض نانلو یبیقیقح بحاص هدا هدا لاقتا
 تایحصاا یک زا و تاولصاا قرشا هلع ایفصالا ناطلس و

 ۰ ردشعا ررقت هدن رک انان نیم نیبج ك مدنفا

 تروح ےہظعم ا تنادس و شر کو کم جو

 ندراد, و هرادبف یدنچ را دنزرف مرگ ندابعاعسا

 تو تنادس هدننافو نکیشلوا لقتنم هجان یلغ وا هرکص

 هدید و هدعس نو رع نن ضاعم نده رح ءانا فدرش

 كن هءرکم کم هدنناف و كئرح لرد الاقتا «ورعن ثرح
 یلاوحا الو اش رش تب و هل _عاعسا دال وا ییالو

 كمشرح ےک هدهسا شعا لاقتا هر یب نانلو

 یدصت هب هال رغ تاکرح اطر هدفش تاب ًارخوم

 تن هعا رخ یی نالوا قرفت ندابس هدهرص یرکدلبا

 یییدل وبع وو ور هعزانم هلهح و هدنرلا را هل راد ور و هرلار وا

 ه دن راد هعازح ید ہیک E دکم تدال و هرحالاب و

 ییدلبا لا در و یر
 لیصقت هدننض*یحد شقلا كعسف یهکعا هداتک یحرب

 دعم ی راز نالو هدع رک تک د وع تالذک و شع وا

 ندراعا و هعبر و دانا ندنس هءب را دال وا كناب دع ن
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 1 نا ۳ ۱ دافحا تا ود نانلو هری ری و تا د وع

 .تول وا ماس ندق رلتحا ها سا و ددع ردو هنایدع

 ۰ ردهرزوا یناهجو یرلتبط وعم

 .فانمدبع سم ماه ن تلطلادیع كس دزلا دمع یار

 بلا ی یوا ن تعک ن هرم ن ےکح ن یک

 گردم ی هغر ن هلاک نا ردن ی كلام ن نیک ی

 ۰ نایدع ی صسصم ی راز ی سالا کک

 ۱ تس ردو همالسلاهبلع لیعاعا ترصح ندابدع

 اون دلم ره تات تاوخ نالو ها

 ااو م هردو یاد و هدیام الا تو

 راد نب تبات ن بجاش ن قیما ن ددان ناتدع

 ءار نن لمتحا نب ماوعلا ن ا جرم ن ربع ن

 :A رفمع ن بردا س د و ره" ن هلع "7 نابععلا ی

 کک طلا س ح وعا نا نرد نب لیعاعا ن + ۱

 دا ران کک عدعد ن دوتع نب رولا ن ےہطل

 ن لارلا ن نيصح ن سود ن هءاما ن ناود ن

 رادیف ن تبا ن قیص نن ردع ن رشح ن ریما
 ٠ مال )۱ (چاع ےھارا ! ن لغ

 تعاد هرشک نوط ندنسدرب ره كهل اراشم تاوذ

 ةلادبع ىر دجامدلاو ندمزلسلا هيلع مداو شاوا



 ّ ۱ OY و 2 ۱ 7 ۳ ۰ ی ِ 2 2

 رضاح هداروا لیعاعما 9 هم رخ 4 هکم نوخا 3

 ریبغل ییسهتع هل وس هکحوز » هاب هر و زه ندنعیدم هل و ٠

 لیعاعما هدک دليا غیاب هرو نم هحوز هلم هروب « نوسشا

 بو الک | یید رثبلاع دا رم كن رادجامدلا و مال ملا هرلع

 لملمم تاب همام یز یشا درو كن هم وق رم قیلطتلاب ینارح

 ی شا س ترطا تاب هدیس ه رکصتدن و و قوع 1

 ۰ ردشلبا حاکن یه رج ناو رغ ۰
 يو دل و یکیا نوا ندهدیس كالیعاع*ا ترصضح

 عقا و هد ود بسا دو رادو ندران و هکر دخک هاد

 ید ہدنص و صع ثح ۰ ردلفا یوم فدرش رو و

 مالالا هيلع لیعاعا هرزوا يکيدلبا تفقس یر <

 ندنطوت هده رکم کم نکردنا ماکت هلیاسل یتاربع ادشا
 دت اف ففف فا

 هلا ا نا ا لحسا ندنس هلسق خب ا 1

 مه یدالند كل رھ تبع دن دال وا ندن رک دابا ماکت

 ترصح یرل,ل ام نر م لا ا هيلع ےھارا ترصح

 لوم ر ندندال وا هلکغا اعد هدنفحلبسن کت الیعاعسا

aنیلس را متاح 9 ر راد نو ینکج هدا ر ومظ  

 بتک ییغحهروسم فرش یدوهش ملام كن رات رطح

 مالسلاو ةو اصلا هلع مانا ر هم رب و ربح هر وام"

 هلع لیعاعما ن را اد. نالوا ت وب روت لوا نمدنفا

 ۰ رایدل وا دوهش هحاس یازفا فرش ندنلس مالالا



 رد واح یتسهیهوع ځ راوت یطسو نورف

 هم دمرم

 هدد هل لح “هل ناس لغات یون «لام بسا دو

 دوع ثالذكو كالئابق مقا و مد ریظع "هتاس و ندنفردنل و

 ۳ تر وص دل صم دال وا نانلو هدر وک زم

 یقحونل وا ناب هدنمادتا كندنات تانک وبشا یراباعشنا و

 یک درد یللا كن هءد را ماقا ج ردم هداتک یک ر

 ۶ ین وا تراش هک رم عهد

 ءاي الا وا م دهم A س )۲۱۸( نده وب ترم

 دنزرف یهلا یجواپ نمدنفا مالسلا هيلع مهار ا ترضح
 یرلهدلا و ید رلت مصح مالا هاڪ لععاعما یرلهرکم

 هلع لیعاعتا توروتوک هب هم رکم دم رارب هلرجاه

 برس تادارح ندنم هلو 2۵ رح هدکدوب هدا ر وا م السا
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 ترابز ےھارا ترضح ۰ یدیشعا عوز قوع ن



 ار » هرر وا قوا د و دعد 0 هر رخ تاع

 خدا منیدلوا هدکت | ماود هنر رحت هلیمان «ربعلا

 یاتک یجنرب یواح ینمیافو یلوا نورق كنیمو هع

 ۰ یدشمن وا حط مدعم لند و

 وش لماش یناطسو نور درو دم خیرا

 ترضح ها ون احم همان یخ دكنم اتک یجنکیا

 و یدنل وا ترشابه هند رشل هدب را رپ

 طع تبن هرم یا ع ید و لات هو

 ا رم تاد د وعو رام نالوا دودو بر

 تخبلاع تخم ردق هتماق ماق یییماشنمش تابا

 لیلظ لظو مادتسم هلتکوش رع یدامن هدننطاس

 مدقرامم ی راهق داص عب م لغ 2 رلامر هتل دعم

 «نیمالا یا همرش نیما لوس دوج ما ودر



 دو( جح رلا یمحرلا هلا مد زوج

 هد ىلع لصن و ۰ هلاضفاو هن ال | لع هللا

 ٩ هل او 9

 ملاع

 شاسا نوع رو كت راهب کولم هع ۶ و و

 یزاوالا شان رس تد مو تلادع

 مظعا هاشنهد نه تمعن ی و نالوا یراختفاو

 ناطاسلانا ناطلبلا زمهاشداب ماعلا ف هللا لظ و

 لا هتف الخ هللادا یا ناخ دا دع یزاغلا ١

 ا تاشرلترضح سدنفا نارودلا ءاضطقنا

 هلم فراعمو ا ندی اهاندتف الخ هر رک

 راونا رب دل فرط فرط نوجما دیزت یزمهن دمو
 ت

 -اجما هللج تاب | ۲ تا
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 ۱ تقفاوم  تیقفوم ۷

 ١ رذاعم ها رزاعم ۰

 ی وب یو ۱
 ۱ یماط یماط ۱

 : لیدر لاو

 مف مه ۷

 نداصاا ., ندا ۲

 كنلوالاعیر هرج هنس كن هرجههنس ۰
 ت ای ا تو نت نت

 ۱ همنم دنا ۳

 ۱ دنف رشا هنفارسا ۰

 یراقدنلو یراقهنلو ۱

 | نیس اد ات
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 هدبع ییاو یلعو دلاخ ثعب

 عادولا هج

 هماساهیرمم و ىنلاراةفتساو عح ادف و مود

 زاییلسم
 یا لافتا

 قیدصلا رکبیا تعب
 یوبل عرک یتلخ و لئامت
 هود تاحوزو دالوا

 یوبن *لاوم وهمدخ
 نندومو هاضفو باتک و ءارفس و اما :

 یر ءا رعد و

 یمایشاو بایت داریم ترضح

 مارک تاصصا

 یفالخ هل رکب یا ترصضح

 نده قوم ھارع كلدماشا ۱
 عیاق و صد “نارو عج

 قاع حوتف

 ماش حوت

 ٽن صفا
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 وز وزع لا هود مرغ

 ها "هورع ؛هظنرو یب هوزع ۱

 اب دح ؟وءف و «قلط لا یی هو رع

 هک ولم ؟تاحوتف راسو رخ وزع
 اضقلا ةرعو راب وتكم
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 دم مه
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 رار ره مرده نیداها یک

 «یسهصق كن راقيفر و تالامن بعک

 گیج م ده «یچ السا كقت

 تاف و" یشاص تاف و رج یاس هر تا

 یا ید هللادہع تاف و ؛موثاک ما

 رکب یا 2

 داعع و س و» یا تعد ۲ یدع مود
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 هوب ترعش

 فدرش ری“ ءان

 ةاحا وم

 ةوکز و مایص تیضرف و هلبق لیوحت
 نادا تعورشمو

 دامح سما

 ردب هوزع

 قبوس هوزغو عاقنيق قب هوزغ |
 ٩ ردکلا ةرفرف هوزغو 1

 درع ةولص وجو " همطافو ىلع جور |
 هما توف “رګ و یا

 رم «یلتف كقيقحییا و كف رشا ن بمک

 نسح تدالو *هراحن دز ۱

 دحا "و وزع

 ؛عيجرلا ثعب ؛ دالا ءارج ثوزغ ۱
 درصو> و ه۶ رج خاکت

 هوعرب هغوو

 *عاقرلا تاذ هوزغ یضنلایب ءوز

 نیس> یر و «هبانلا رد "ه وزع
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 رگ و هزج مالسا

 ۱ حر ةعیطق

 ح وز و هعدخ و بلاط ییا تاف و

 هدوس و هیاع
 سڃ تاولص تیضرف و حارعم

 راصنا مالسا ًادبمو فئاط رفم
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 ۳۰۵ تاعارتخا س باتک یجعرب

 کوشا رو ك جت دفا نارا ما لا

 دارا سا ربع قح بولبروس یراهناکولم روشن

 لع فطل نالوا رودص و حونس یازفا تمص
 جوا مهنادسع راختفا قرف یالوط ندنراىهللا لظ

 غیدلوا یموادم هلغلوا رار هیالعا

 بش و زور هلرش راونآ «هلبا رهم وترب

 نامساو نیمز هقدانود هک ات بوالرا

 رارق رب نوشا هدینانع تخ یلاع تن
 نامتسم یادخ یاخ دیاد نارمضح

 مدلیا نارکش ناسل نییزت هلسادالا جاو یاعد

 هو و زوم هو سس



e 1۳ 1 ۱ اف سل تار  

 هک یهاشدا ترضح "للاع تطا رکشن إب

 ندباتک چوا یتیدلوا یواح كمهنازجاع رثا وشا

 راک دانا تم ند راج را هلته رات عیاقو یلوا نورف

 هاو ملا باتک یجنر لماش یسهفارغح کلا

 تولوا ماتخ نسح "هدیسر

Eهدنقشح ردلداعم هییاص تا  

 ا دیمطادع تلصخ لار لا اوا

 ءدتلادع یعم ردا ىملاع هاقر

 ا دم ادىع ترضح یاثم كانعم وا

 ۱ یامنآ ی مراکم و الع عادم یسهلیلح هحدم

 ۱ م یراب راب رهش رصح نساح رمعع و رادقم هرد

 نامز یور هفبلخ زمتنع تمعن یو نالوا راصعالا

 ۱ یامظع تفت هن راهاشهش "هد وعسم ةت هفاک و

 ۲ € ناخ دملا دبع # یزاغلا ناطلسلا نیلاملا بر

 ۱ یلاعت هلأ هاها ناخ دما دع یزاغلا ناطلسا نا

۱ 
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 ۳۰.۳ تاعارتخا س ا تانک یر

 134(۰) ه۰قي - ئداګا رداشن

 قارغنح ۲۲۰(۰) ھ۰ ق یداحا راک اخ كوب

 بول وا عدف كب یداحا راک اج كج وک نالنید

 فورعم ود سر ز وا ویعددل وا ندن راثا نیب ر صم یامدق

 .رد ور یراکدنا نالعا هلرافارغنح یتیرما رب نالوا

 فقسا رب هدنما سولاپ هدروک ذم 2 11 ی راک اح دوم

 ۰ ردشعا داع ا هدنسلاوح ایلاتا

 E ۷ ۰)ه ۰ ق - یداحا كل رج لوصا لع

 بول وا تاذ ما سوتاف ود له ردنکسا یعضاو لصا

 ۰ ردشعا داحا و مض و هدر وک دم جرات

 ۵۰)۱۲۲(۰ق - یلوخد هاب وروا كندروق كا

 لام ور 2۷(۰) 2 ِ كافر دوم

 ك A aS اطاق دعا داګا سو راسالب

 قسفد 3 تاناوبح هدهعدق ةنمزا تولوا یکسا

 لایت یمرکد لا ندشاط مدعم نو ا روهق یک

 «یدیا راردیا

 مولع ندا روهظ هداني هعدق ما نالیزاب یرلح رات ۱
 حرد 4 هد رل دص وص ثحادم ا ڭكعدانص و

5 ۱ 4 ۳ 

 ۰ ردشع وأ ليصفتو



 ویعلا تارم ۳۰۲

 )۱ 8 ۵۰)۰ق ۸ یض وكنو افرا دهماتحا ط وقس

 ۱ ۰ ردسنا رف موعد یعضاو

 )ا ۵۰)۰۳۰ق - یعضو كنهداو هيلع تم”

 .ردطارفس ندنس هفد رلق ناتو یعضاو

 )۱ : ۲۲ )۵ ۰ق یروهظ كەوت

 )۱٥۰۹(. ۵۰ ق - یداحا هرقم

 هددذارف ۰ (4۷۰) ۵۰ق - یداحا هع س

 ۰ ردشف وا داعا

 ۷ )4۹( ۵: قاس یداحما (یالو دوص) هر وعاب

 رک تدا )4٤٥(۰ ھ۰ ق - یداحا هبمولط

 ۰ یدایا داصا رورنه ما سؤ رک | هدنسهس رده

 ۰( ۸ ( د٠ ق دود كعفطنم مع
 ۹5۵(۰) ھی ب یم هجو كن هنیعیس چارو
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 ۵ ۰ ی ف یس هماقا 2ES یهدنسهرب زج س ودر

۰)٩4۱۰( 

).( 
 ۹ ۰۲) ه ۰ - یداعا كنتلا لافتا عفر

 ۸۹5(۰) ۵۰ق  یعضو كنادلب ضو لوط

 ۷۹(۰-) ھ١ ق - یداحا كن رد ورف كما

 ھ ۰ ق تا یمان كاسه رانم سوراف یهده ردنکسا

 تا یاس

۱ 
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 “۰۱ تاعارتخا س باتک یر

A OSهر واح ی ریصعد یییداحا 1 رلث و وا و ۰ رد  

 مان هرصرص نکل .۰ رار وهدا E هر ل دنه یربرصعد و ۱

 کد روتاش هر رطس و دارا هدر وک دم 2 رات ید ےکح

 (۱۱۷5) ۵۰ق - یداحا ( كوروک ) هتم
 هردشعا روهظ هدناتسنات و ۰ ردهدنبهنس

 هاردیعارتخا لمس راندنان و ةف الفندادل وت دنګ رات

 ۳ یس رع موزوا و نوت ز هدنس كت ولج دال كن هذا رو

 »رد هلن ەس ١) ۱ (>) ۵ ۰ ق

 یدحوم ۱ ۱ )٥ ھ۰ ق - یروهظ ڭت هم هدنه ۳۴

 (۱۱۱2) ۵۰ق - یداحا لق نوروف

 (۱۲۱۰۷) ۵۰ق ییودن كرات نف

 (۱۰۹) ھ۰ ق - یداحا كزوسوترپ

 ھ۰ ق ے ییودت كننامولعم هونس لزالز بابسا

 هارد س وا ندنس دفع رو ایلاسا ی ودم ۱ دز

 نانو شاک ۱۰۵۰(۰)ه۰ق - نشك ككرق "رود
 . رد وتنام ند هفس راف

 (۱۰۰)ه۰ق - یداحا زا رد شد
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 نسح نالوا نصاب دن رس وو ندهروک ذم تاعلا

 .یدلوا ببس هنلوصح عفانم هجن هجن ریثأت

 ن4 دم تاک رح هدب ردیف چ یر و وا داسع وا

 ید رادتفا یر ره دل ریه تاصصا او ارعش هو

 ه هيمو ع راظنا بووف هنادیم ینیرارلا كحءمسوک

 رند باستکا قوفتو تقاسم ۰ یدبا ردا ضرع
  ندنرالاد نوتزو هنفد هرز وا قل وا ناف طم هنس) ر ره

 ردو لوا هدرا رلحاتوشو رولیرو حاتر لوه
 راح هذ رلايلماف كرلنالوا لثا هک ی دنا مرو لو,

 :یدبا رواوا بجوم یه
 رادتعا حشرات هج رانو یددرب ره كن راد و وا داب وا

 دا لوا ی ناسفط .نو هسازاب ,GK و

 .یدنا رونل وا دارم كعد یمهنسیرب كن وا

 هفدمالف -.یراع وقت هلرق فوسخو ناکا فوسک

 كسیلات ندا دلوت هدنګ رات (۱۲۸) ه۰ق ندنانوب
 : ردیفشک

 هدیفشتکم كنو - شک كنهذاح موق یهدابرهک

 ES حسا یعافترا 2 ن کالا

 ۱ سالات نشنکم تالذک

(ike. و 1 



 نی

 ۲۹۹ تاعارتخا ج باتک یر

 یر یمرکب كنا ربزح بو ال وط ہد رب هدن را وح

 رانو وا ردو هنماشفا كو یا اک یدک

 طلب نیس دابیعا اتو واو ی دار دآ ما و

 داحصا نوحما هیرح تراهم نامدا “هدم طبا ور ٌهظفاحم

 ۰ E وا

 هدناتسنانو هحناقوا صوصخحم هنرنو وا داس وا

 نیز هلرلکم یرلشابو رايا نایرج هیموع تلاسم
 دنموصخ هکر اتم و تلاسم یسکره بوشالوط رلنامرهق

 اد راث ال وا تم وصح هدب راب ۰ یدبا رردا توعد

 ۰ یدا را ریش راب هد هبع)ع

 شراب یقرهلوا هدا راولنامیلد یرلنو وا داری وا
 شرک قبال ۱ یمرشوف هاو تا کا

 كنهدوج و تاکرح لصاا "یمان وا درج “قمت وط

 قحهلوا بحوم ی وقت كنهبرمشب ماسحاو یینامدا

 هکیدبا ترابع ندرلیش یک كلبا لت قینسانج واردره
 نعاصت هات ذات و 4 تس هن تا وا تک رح و

 وشو شتا یرت ههداعلا قوف نج ردر هیرح تراهمو

 لوب لرم هلرکسع زا یم دا ناب و هیس هب اس و

 .یدیشءزو یتیرودرا كود



 مونا تار | ۹۸

 كرصرع و لوط سوسدلارا و ۰ راب دا میلصل هدننأم ز

 ۰ رده اس هس )۸47( هرع# ۱ لو یتامز هک ردعضا و

 کو . ردشش وا تیقلت ود یا نوطالفا تاذ و

 ۰ ردذغ وا لیصف ردو نیو ها تا داقا قلعتم

 در ۰ ق ا یداحا شهنو ر وص) هلا ناولا هد رصد

A ۰۰ رد هدنک رات )۲  

 (۲۰۰-)ه۰ق - یماشنا هعل

 )۰ ۰۲) ۵۰ د س یداګا فرود و یھګ

 (۲۹۲) ۵۰ق = یداحا راکیو هدنر
 ° رد و دیس هرم )۱ ۵۱۷) ۵ ۰ ق ریتم اکو برص

 تاود وه, رو هنلوا تبست رنا و یرضهکس لا

 هدر ولادت ادتا دو ترڪ نک ردا تح ندرابلابدمل

 یاران سوع را هد هدا ر و هدنا ناب ییکیدتا روهظ

 )رس هدر وک ذم 2 رات هرح# |لبق و ا كنو ريف

 ت و سرف ردها وب الت هزکص ندا تولوا بترص

 ۰ ردومح عدل وا AE ۵ دال

 ۰)۱۳۹٦) ق 3 یران و وا دا وا رایان و

 ۰ رذشعم الشاب هنن ران و وا داسعل وا هدنس هل

 عرش دا وا هرک رب هددنس ترد ییلاها ناب وب



 TUN تاعارتخا  باتک یحرب

 هنرارزوا یراقارباب حافا و یرلیرد ناویح بول وا
 ۰ ىدا رارازاب یزاب
 ام یادم هراس نویی س

 یزاب هنرزوا ندنوت یرلکدید سو ردا تباث هدنفارطا

 ۰ ىدا رشعا داحما یشر یلشر ولا هغعزاب

 هدنسلا وح نیح ادا دغاک نانلوا لامتسا یکیروم

 ورف هدلاح یعیدل وا شم وا لاما يا وقوع وكما

 هدا ور وا ۰ یدبا ش نامها مت ردو هاطس و

 رد ةداط و نورو

 هدن رلګ رات ) ۳۰۸۰ ۱ هو هاب نا یو

 . یدنل وأ دادا هد راجو

 ر ندض را مس طفل هطدرح یرلیفارفح ترع

 لایعتسا هدهفر و ندا قبال هک من ر و هنر لوس

 یداعباو تیسذ هنیضعب كنسصءت ندنک اما هک ژیدایا

 ۰ رول وا ره ظ ندهورو لوا

 فذاو هنتفرعم ضصعب كن هطد رخ نییرسصم یامدو

 ك اما و كاما یکیدتا حً سا رس ورس و ۰ رثیدا

 هطد رح هد هوا رسما 2 ال کت ke یدایا سما ى

 ۰ یدنا فورعم

 كنا راد راسرف یی هط) رح هرو هنا كت ود و ربه



NRفلا رب  

 8 ا ه ردنکسا را رب هلکن و ۰ ردشمامهدیا

 سولاف جم الا روک ذم ۰ ىدا هرزوا مدقن رود الت

 ۱ ۰ یدانا روهظ ندهروک ذم ةس رد

 ندا روهظ هدرصع یککیا یکدعم ندر

 ترد هرزوا ینانو ناسا تاذ مای نایسر سرود و

 زد ودا داخ یح رپ ۰ رد شعاب بات کر ی واح یدلعب

 ؛ندراینش نزالم :یازما یکی نوت دا ی

 ید رد ؛ ندضا ما صوصح هلاوسا یو وا

 ۰ ردا ٿڪ نده يعط تاب رڪ

 ر وهظ سویسبا بیبط هرکس سعع مراب ند ون

 هلرک» و یملط هدهتسیا شغا فیل ات باتک كرد
 ۰ ردش» ردش راق دناتک جد یرلمش یک نيا رام

 لی ارت هرم راسا نیخرو» صعب .- یداعا عا

 ۰ رارو هد اتبذ همانا هلع فس و ترصع ییداحا

 یرلخر وم ترع ۰ ردہتعاس وص تعاس نانل واداحا ادا

 ا و الف ااو ربات و یف
 ندر .یدا یک یرلتعاس موق نالوا لسم مولا

 یلاعا تروص رادامور هدنګرات (۷۸۰) یک مدقم

 ۱ ۰ رایدنرک وا ندرلیان وب
 دعاک تفو یکیدنا روهظ تباتک - یداحا دعاک



۲ ٩ ۵ E ی رب 

 یایکلف مع بط نف» رنو .ریدلیا عیسوت یط نف "راد

 هدرشب صارما كنه واع” مارجا رەد « ردز_یصن»

 عز ییرئأت هدهیاسنا ماسجحا و یفیداوا یلخد

 . نم هنل وا دادا ه.دبط نال یم وحص لع »هکر بد طا ره

 دز ۳ نوجا یماطعا ه ودا هکر دمزال هییبط ارز

 ۰ یددا هدنآ رو جد ناو + ۰6 هدرا راءتجا و ی رک ۲ بم

 9 نوا «یع دو كا یارع كضصدم تاد یا

 و ۰ رای دنا ه دز رددا روه-ظ هدن ان وک یحرب مرام

 هلاح رب ندلاح ر هدهروک ذم مایا كر ناش كن رعز

 . رد یا لوح

 ربغص ماع یعسج كناسنا» سونللافو طارقب ثالذك

 - دل رب» رق عامد را هدک القا تلف ت ول وا هدنس هل رم

WEEیاد وا 9  Nلحرز «و رک نر “هه ر ا  

 یاو را و د راطع A ه ره ز “هد وا

 ۵ ره رع مر نو و 21-4 وا تر 4 یرلفدل وا

 . ردشءاذ وا لئاز ندن راداعتعا كنامطا ۶ حب ردو

 E یلیح ندرلأم ور هدن راذام ز م ور "هو رصایف

 رود ندننامز نیس وطنا روطاربءا نکل ۰ یدلیا روهظ

ED ANمدن هداب ز ك بط ن هح راتام ور ردو  
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 و

 ربعلا تام ۱ ۱ ۲۹

 تونید ها هجوم درع هه رد ناچ
 ۰ رد ردتا

 هفلخ ندفلس تط 9 هدیرلا را یرالع و كس ویعلفا

 بالوکسا رنو یط نف :یدازدا لوادت هلیش رط لقت

 زا قد اوج ندی ییا هدر
 ناس هدالاب و شا لاح دا هنفرص یر وبلا یصخحم* یکیا وش

 ید صوسخح لکه نوجا بالوکسا هرزوا ینیدنل وا

 یدایا روهظ هرکص ندرلئتو طارق «یدبا راشلبا هماقا

E EL هلتهج یکیدتا نود كتاذ وش ادا یط نف 

 . ریدقاب هلی رظن عزت هطارس

 ۰ یدّتسا بڪ ندد دا وح تاہرص وصح و عیایط اتتع الاب

 ۰ راد الشاب هنگ رشت كنه رىشو ماجا

 ھہہط تعج نالند هسا هدنرلګ رات( ۰ ۰( ھ 13

 یثیتع و قد و رله د) وم "و وو تاداج و تاتا هدنات و

 .ردراثخا لاغتشا هللا یوا كبط عو

 ٩ 0 ۶ هب

 ۰ یدلیآ فل هود ا هک رتل و

 ق را ءایطا و سو ور نانلو ع هلا س ونااح

 SEES ی
 ا

E 

a 
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 ید كنو دو ا e یک رایربصم هدراڪګ رات وا

 یلغوا لّربسوژ رناتوب و عابا هتداعوش یسک |
 .رایدلیا ذاا بطلا هلا ییالوکسا یراکدند

 .یدایا روهظ یدابطا بقاعتم ید اا كنداع وب

 بویمهدا یوادت هب هلن ضارما بدبط رره نکل

 «یدبآ ررب و حالف هتلع رب زکلاب یو رج

 تباسبط تافارخ ندا لوادت هدنرلارا هعدق ما

 ندکدا هراح هلا حاورا ابطا قلخ هلم راق هد هنا

 .ريداليا مالا ییدافتعا و جالع هب هتسخ راض

 دصف هدنسهنس (۲۱۸۰) هر#لا لبقو هرکص ندنو

 روهظ لاا یو هد ۱۲۹و (قلاناق ندرمط)

 ۱ . ردهدلباپ یروهظ هدکنسیکیاوش ۰یدایا

 نمد نیت جالا هی ناز تا

 ثح ندنربهصاخ كالا ویح و تانابت هدنسهنس (۱۸۳>)

 ند رات رطح هیلاراشم ین هج رل هصاخ وش هک ردشمروب

 .ردشماغا تح هم و مدد

 ندرلنا باتک راد هتف وس یدو هرابانو كبط نف

 زد وجا یکیدشا روهظ
 ندهیات و یامکح هدنرلح رات(۱۰۰) هرع#ا لبق

 ندن د زلد ماشو شا فلات تاتک رو ندمط و طا ره



 ربا تام

 جرطوش دل حرط ١) ۱۰) ندهروک ذه هنس هد

 دم رهش هلغل وا هد یثبنوا هلا یدرد ثال وا ن رشد

 ددا راع فا قوک نکس نوا نینوک یه رو

 دالب بوناوا لوبف هدهبغ دالب زکلاب حالصاوش نکل

 نالوا ج ردنم هدراع وقت مولا ندنع دغ وا لو هد هدف مش

 تنش ندنو قرف هیعرفاو همور هنس نوک (۱۲)

 (۱۸۰۰) و (۱۷۵۳) توافتماا هحهب ض دالب ۰ ردشعا

 هد س o) ۰۰ 0 هاج و ِ یدنل وا حرط چ دن زا هتس

 . ا موهوم هدو هکر دا روهظ ت واق نوک را

 «یدلیار وهظ هدلبابادتا یف بط - یروهظ كبط نف

 یک یغیده وا ن ودن ودع ص وص م رتف و لوا نکل

 هد یتدندء لباب ۰ یدبا قو جد ابطا صوصح اکو

 رورم قرهل راقرح هسانرع را هتسخ هرز وا یعیدنل وا ناب

 یر هر هدنفح یرلثلع لرلهتسخوا ندرلندا روبعو

 ال یکیدلب نوسلوا هسارول وا ےک ر ھ ندا تقبس

 ۰ یدبآ ند هع مم دا وع بار ا فد رعت

 رس قوح قلعتم هته ودا ۳ ۱ نر 5 كىر اڪ

 ه هح وار یرلع” ۱ شت 4ب : ودآ وش یره رک ص هک رکوا

 هلت هلانتوخ هلي هماقا لامع رب هلیما بطلاهلا قر هل زاب

 ۰ ل وا قاعد هروک ذم هح ول هداکره ر نام وا اشا



 ۳۹۱ .'  تاعارتخا بس باتک یحرب

 هد-ءاو ول ردو هات هل را زیپ یروطاربعا ام ور

 رازس هد« یا شه وا لوق هلهجول وا هدهجربنام ور

 ندا وا ا رود ر كەر و ڪک دم مابا هدشامز

 هوالع ځد تعاس )٩( هنوک (۵>۳) ندنفیدلشالک |

 هن رز وا روش نالوا ی واح یانو یکید٭ 3 رولدا

 (سویلو زوغ ) نالوا یسلصا عسا لرازمس بال رملاج

 ضو جدسوتسع وا و هم ولعم ریا هلت د هوا یدنک

 ارح وم ۰ یدلر و 1 ها رمش هلت رز سا كس وتسع وا

 طوو ۰ ردشل وا و ی وا و ا وتسع وا لا سالار ع

 طا fk SOYA ترد ره لداعم دعا یا نانا وا در

 .راتعا نوک (۲۹) كرهلدبا دع هلضف نوکر یرهش

 و ناکا تشنه اه اک نایب اهن را

 نوک (۵>۳) توی وا ی (2 و نوک (1e) ا

ET ER (٥)زا ر هلأ وا هات )>4( ؛ دوو د )۸(  

 ناسعهب هات )۱ ۱و دو ہود ١) ۱ )ند رابقم یکیدتا راشعا

 هدنبلن رب را رم ا هعشک و ا فشک یغیدل وا

 )۱ ۵ ۳ ( STE ت واف نوکر هدهنس(۱۳۰) رم

ORو الا سو رومی غ نج وا نوا اب اب هدنس هب د ااه  



 ۲۷۰) ه ۰ ق ناقلق

 ی م« و - یداها كارا یتدعم

 ۳۳۰۰(۰) ه ۰ قا یزکر تیاد كلرلاطیلیکید
 و )۲۷7( ه قت كعرو 9۹ هلا زداب

 نآال وا لکم ی رله رګ تام واعم هد ه2 دو U زا یا دف

 ۰ ردد ودعم ندنرلناعارخا اروا هکہنف

 و ۲۲۲۰(۰) ۵ ۰ ق - یار ا دما

 اا ناک نالوا یعهعدق "یلاها یکلع لزا نرت

 و زا هرکص ندنعوفو ۰ ردشذوبع وق و هلب رلتف رعم

 و ؛رلد رع ؟ رب دنه د ارع “رور صم “رل ور وا هدنف ظ

EA 

 زو فالنخا هتم ضعب و هدنعح هنس مایا

 ۰ ردشلدبا حالصا تفو و توو هلکمّسوک

 یی شدیم نت سالات ندان وت یا

 یرهس-ره« و )۳6( یهتس مابا ردا ذخا ندربرمصم

 هو ریتع هج هدلاح یعبدل وا و امتعا و (۳۰)

 هفاصاهنرهش یک لوص لا تب هد و ناک وا دع

 ۰ رد+۶ ۱



 ۲۸۹ تاعارتخا س باتک یجرب

 هدکل ۳۸ یینیکیا هد را ا o هح وز لا ستار

 ۰ رذم دعم هد ۲۲۲۰۱ ندن رعگ یامز

 روهظ تفو طو ۰ N بل تب ا هاش

 اتما و بو ا ره س هدا ر و بو هلوا م وعم یکدتا

 هنمدو یسلوا روک ذم كحاحز هدمالسلا ایل ناعلس
 ۱ ۰ رد)بلد

 ۰ رار و هدیآتبسذ هربا هکہنف نیداعا نحروم صعب

 ننه ۵ لنو مح تولوا نا ل رارل ھم نکل

 ا دن راک دا ید تھ دن و ن ولت تح و هذ راکدلیا

 هدن رلح رات ( ۲ 0 ه رع# | لبق هر هام ور د زار حاحز

 مت را الا 4 اب ور وا هدن رات(۷۲) بول والخاد

 دل را ول هکبنف عمان وش 9 یی ولت و میم ا

 ( ۲۵۷۰ ) هرع#ا لبف یروهظ حشرات بول وا یداحا
 هرز وا ناقنا هدن دارا نک ۰ رد و یغددل وا ۲۷۲ ی

 یی را هرص « یدیا صوان كن یتا ع ندن راک دمهدوا نولد

 ۱ لا یصفاوت هل هریک ترا ه دن دالر رص »و ناب و

۹ 



۳ r ۱ ETL OTT EOI TOIT OOS CI اف ۱+۵ 3 UE a AT 

E ER O AUC ASL E A ۱ تی 1 رب نت ی ۱ 
  1 ۱ 1ون ناز ۷ ۱ ا 9
1 * ۳2+ 
 و :۷ 1
 ا 13

YARAربعنا تام  

 ندنغلدا وا د وح وم دغاکی کی کیدع"تف و یکندتا روهظ

 حاغا ید و هشرارز وا یرلیرد ناویح یرلیسضصعب
 ی روهظ دغاک یرلهرکص : یدبا ززا زا یزاب هن راقا رباب

 ۰ ید رات رو ناف. وا لح

 ع ك ران دعم راب و رو٤ 7 یروهظ درفاب و روع

 حاصصا هدنن وکترفس كناروت یتیدلوا دوجوم هدعدق

 یذاحا و لاعایاوا ندرفابو روع و «ردروک ذم هدعبار

 هدن را ران (۳۰۸۰) ه رس | لبو و )۸۹ 0 ناف وطلا دور

 هدن رب رات(۲ ۰ 2 ه را لبق لبح مان | دنا هد دن ربا

 ود یدنسا روهظ تقولوا روع هلکلر ۲ یتیدل وا

 مدھم ندا hE تاور نالوا RE و هد رل رات

 لرفاب و روع هدنارو ارز ۰ نمهلبروک عام هن روهظ

 ۰ ردرو له یعغددل وا د وح وم هع دو ل

 ترد ندو یو وا اماد در یداجا تن و وا ااو

 ج وا هدار ور وا ۰ یدبا ف ورعم هد صم مدعم ۲ ج۳ كس

 ردخولیب ور ند هس زوم رد

 و

 ارظذ هر وص رب نانل و هدنسا را هب سهم و رانا

 نوعرف تولوا د وح وم هدنراذامز هنعارق نو وا وس



SE TO EDرز  N LL OES ON ATاز  
 ۹ :HA ۱:4 1 زا EY ۳3 CAE e 9 زا 1

 ۳۸۷ تاعارتخا  باتک یحرب

۰ 

 لاب هند وح و نافا رح رد ه رز وا یتید) وا نانا جد

 تا را دس اا دف ااا تای وف ودیا کف

 ندی دابا تسک د وح و نانا هد صا و هو وک 4 هح

 ۰ ردهاششا ف ندا وا رسم ود » وک طخ <

 ید یعم زاب یزاب یس هلق شا رف ا هاا ور صعب

 ۰ رد دلی لتا نده ص 3 ه صا رھ تونم دنس هدب یط

 4 زد ۸ رب TE ی زا » دشد رد هکر دل ون ند عع |

 لا وس)ا یدل ندهربح لها و ) نده ريح « هدن راه در وص ود

 ۰ ردد » دوا ندنسل اھا راسا <«

 هزا> ندهرح ییزاب یدع ي مره و یلکلا نا

 بت رح ا هرزوا یکیدل ریس وک یجدهد وراق و -. ندا له

 یعهیدل وا a نانفس ی را ضع و یغیدلوا هیما ی

 ا ندعک ییژاب كااب ھا نا تودا تناور
 6 ندهد وس ی ا « هدن راک دشا لا وس ود 6 یدتا

 نالوا یعصاو » هدن راک دب د « یک کوا ندیک بسا و

 ندنااور احا ۰ رد شعر و ییا وح » نده رها ر

3 ۹ / 

 ربیع هرزوا تصص یراکدنرک وا ندر ییوزاب كديرف

 یسمامهدیا ۳ مدون ناسا > داور دنم زا

 AT ید نادر یر هل قحو زاب ی زا هذن رز و



 اا ۲۸3

 یسانعم 21 1 %0 رعس ۰ ردد وعم نده ردح عیانص

 هد رف۰ عق وم ر ندراصما جاو و د اک دانا لها

 طخ هدایز ندیرع هود لئابف راس رنو ند رافدنلو

 ازا لها ۰ ردترابع ندناب ییراقدلوا بورق هلف و
 راو هن راک دتا دحا ندهعداس ك رلمل ه ربح و ند رلبل ه ربح

 لوبو تدسانم هدابز ندای اش تاناور هبژ تنا ور نالوا

 هک یدبا راو یرایزاب رب هلیما دنسم رب ريج ۰ ردا

 یرلتصحر EE یدبا لسو 0 یزو رج

 ملعت یدننسم طخ هشرکید هسک رب میش هكدا وا
 ۰ یددا نم هددا

 نکل « رابدن رک وا ندرلب رج یی یزابیم هلق سطم

 یراک دن رک وا هلدهج یسمامهدیا ین رب كعدانص هدن رلا را لب ودد

 4 نوک تفو كن رج طخ ۰ یدیا لکد لزوک یوا

  یقاطرب كراخروم بولوا هیف فلت یکیدلدیا لیوح

 ۰ رار و هكر ا نام یهدنل وا لم و هدهفوك مالسالا دهد

 ا یا ود شما ناو تام ااا رابه یک

 11 فحاصم نال واد وح وم مولا قروهل وا ررح هل ربع تسد

 اهر ار ها N دا دا وه رق

 طو بول وا د حج ود ساما م السا نیم ند روهظ

 ندرل و زاب یرود) وا ی واح نالا مظعم EP فحاصم



 أ TGF 2+ 1O ار ۱۶ یک EES TIE UME DO AAT Rh. ABA CNS GE ۳ نام ۲ وا ا

VAL GEN TEN ۳ SB u r a ELA 

 ۲۸ د تاعارتخا س باتک یر

 لباب هدعدق ملام یزابیرلکدلیا لامتتسا راب ع هدب رلیصعب
CD ETLوش هدلاح یعددل وا یراع طخ  

 ناب ینیراکدالیا لیوح هدن سم طخ یە رک ی

 ۱ ۰ رارو دا
EYEطخ هرزوا یعیدنلوا لیصفت هدن ودلخ نا  

 هما و تدوح و ماکحا E یل ود هعیاش نع

 ندرلب ریج طح وش .ردشل وا خلاب ه هج ردر هدا ز ك ۱

 ریخبص۶ ےل ود رذنم لا یدو رح هکیدلیالاقتنا 4 هربح

 ندنراددجم كرع ثالم هدقا ع ضرا و ندنسابست كن هعیاس

 شیرف و ندرلیلهریح ییزاب وش فلاط لها .رایدا
 ۰ رای دن رک وا ندنسیلاها فلاط د
oe 4 

 ندا دخا ادا یاد دف رح دنا ور ضع)

 وس ه رد هما 1 تب رج لو ىلع رد هما 9 نایفس

 ات رب ی 2 ی A روال ها نهاد هاب قلا دا ندفارع ها ددابال مک

 ندداا یارعش و ۰ ردمرف هتعص هداز اهد ندرلزوس
OES xi hhتون هد سس نوا  

 یوو
 و طاناو اعیج وراس اذا قارعلا حاس مھ موق

 ردقن ره یس هلق دانا ارز ۰ ردد۔ع) روس یکیدلی وس ود

 ندنراناش و لاح هده هسا رلیدلبا لوزا هقارع یه ارم

 ها یتعنص قمزاب یزاب ۰ یدیشمالوا لئاز توادب



AEلا تا  

 ن لر همدا نود ی رافشا كس و رب وا

 ردا ل وادت هرو لَ راعشا هل روص كار زا تور وا

 ا
(۱۳۷۰) ۰ 

 هرکص ۰ رلیدنرکوا ندراینانوب یتزای وزاب راینامور
 دنکلاع بول و دن ال وه ۰ ریاکنا هام ور فورح

 نالوا شل وا داحا هدنرانامز یرللود روئاو لب

 تئسهد رام لات ۰ ردند زر وزاب یکسا ك جد ی زاس لد

 هدن رز وا ھدہنع رانا توام ددا ز وا نآال وا ی دن

 تك ساخروا بولوا روزا شلزاب هلا یرامم* طح

 هردمدقم اهن كم جوا ندن رحم تل ہهسا یاهو

 دوحوم یرعدعم اهد هک و هد رام ران وا روک دم طخ

 رو الیشالک | یدل وا

 ۰ ردنسەد شارپ كط وا ی زان ی راکدلبا لاهعمسا تتثلم

 لیعاعما ترصح نیل وم ضوعب ۰ ردلکد م واعم یاد

 ید رافد زات وزا هلا قرع لمح دل نمدننفا م الا داع

 یغیدنلوا داحا ی لوح هدننام ز رج ی رار صم و



 دق

۱ 

 أ

 ا 2. رات I ١) ر وشم 8 هد هعلارف

 یوا یتاوصا رنو ندنکیدلبا فک یرلتراشا وش

 یتیدل وا تمالع هتشر لکشره زکلایو ینیدل وا ریش

 ۰ یدل وبع وف و اک اھا سعد هریک رات را اس الک |

 هغیلغو ریه هدنسهنس (۱۲۸۲) هرڪا لبق زلیرصم

 وش رلیدلیا داګا یزاب ر هرزوا قلوا هاشم هنطخ

 هل روص تراشا هثیشر لکش ره یکروک ذم طخ یزاب

 یفیدسل وا فرحرب یلادص لک ره بویفلوا عضو
Nكن : رلیصعد ندرصم هلاطل و شا اکا ندهربخات  

 یر وک ذم ربخا طخ هدلاح یردلوا ینبم هفورح یرثعما

 A روت هدنارز وا. N واز ها

 یرلیزاب ر ص وصخ ه هباسح تالماعم لرایرصم

 قدرعتودبل و ندنطخفیلغ و ریه هدو هکیدبا راو د

 یدیشلدا

 ردنا داحشا ینمزاب یزاب هرزوا اه فورح لصا
 سوداق لەك لاوقالا فالتخا ىلع هکرد راول هکق

 ۰ ردشعا داحا هدنسهنس (۲۵۰) هرس" | لبق

 یتفیدل وا هقمزاب یزاب ردقهنسهب راح هب ورت رابنانو

 هرنصاح هب ورت یراعشا كسوریموا عاش . ۰ یدبا رازطب

 ندن رکدلب وزاب ران . رد هباکح ییس ه راح و



YAYا تار  

 هد م 0۷ هرس القا یسهماقا و اشنا الاثم

 روهظ هدنرلارا هیضام "راس ما اداه و هدلیاب ادا

 . رو الیّشالک | ا را یعیدل وا شعا

 كنوزاب یغوح كرلخروم -- یروهظ كتاتک نف
 (۵۰)۳۱۰۰قو تبسن هرلیلرصم یکسا یییداحا

 هدرصعادمآ ۰ رزرو هدناتیا ور ییفیدنا وادا اهدن راک رات

 یزاب نالیزا هرزوا اع فورح تانک ندا روهظ

 روص ماطر هکردطخ نالند فیلغ و ریه بویلوا
 هژراتراشاوش .یدا ترابع ندرلتراشا یواح ییاکشا و

 یک ینددل وا رلثاط یلیکید هدنسیلاوح یصم شوقنم

 ا دچبا ناطاس هدنداعس رد هدا رب دل رباط و

 یر راح تاحوتفو همه تاعوفو یصم هنعارف

 «ردرلشمردزاب هنرارزوا رلشاط 9 هللا یزاب وش

 طح ردو هرلل وا رصءع ترد نوا ندنرحم یفاط دنا

 نال وا شوم هش را را ود ل لدعم ۳ فیلع و ربه

 :یدبا راردبا هدافتتسا ین هی رات عیاقو ندراتراشا

 رمدا نایوفوا یروک ذم طخ هلا نامز تایالسنا

 لرلشاط نانلوا رکذ ور نده رثک راسعا نا

 رب شعب یکهدنرارز وا و ییبع هن رز وا OMA یس ەءاقا



 تد تف

۲ ۰۳۳ ۳ 

 ۳۸۱ تاعارتخا س باتک یحر

 لسم هد راس یکو و و ۳ وه لەم رسص

 خروم یفیدلوا یکسا كب ید یرروهظ لر هنکیا
 روهدیا ناب نود وز

 (۳۱۶۰۲) هرعا لبو س یعنص كلشک همرص

 ۰ رد ورم یکیدتآ روهظ هدنس هنس

Eرو-هظ هد روک ذم 2 رات یدو  

 .روهنلوا تیاور یکیدلیا
 ۰ ردکعد(امنهلبق) . ردهح رسنارف یظ# هلص وب -- هلصو

 هدن رانا رواج كنو رولت د ساسوف هحریلکنا

 یغلدل واهدرصع ی ے ؛ازوت وا یکمدقع ندد ره یر وهظ ر١

 هدر ینو یسلاها نيچ ۰ روهزاب یرلیضمب رلخروح
 را کو ندر لاش ۰ یدک زا رقبا لاو

 ۰ ردرلشلا ندرابرع راولاب وروآ +رلیدتا دحا ندرلیلدنه

 هداداب - یروهظ تیادب كاسا تک وک و تاد ام

 - هرزوا یغنیدنلوا رکذد  هنکلف مولع ندیا روهظ

 یاں وب ا تاو ی RR ندعوحم ماکحا

 ۱۱ قو تنارف اب ی یو تای ویا یو ری

 ۰ یدل دا ما زاتسا رج هل سد هب هرابس تا 8

 هنارایس ریارب هلیسعا ممت هدننورد هیضام مما كنافارخ

 راکھ هل رل م های رها ثم و E هلل وا ید شلسرپ



19 ۱ A E AR Pr e i NOT PSE lr oy cl OVEN با TO NARO 
EES ۷ LALA TE x 1 

۳۳۹ O E NR f 
Eo 7 / و 1 

 ی و

 ندهدساف داقع ندا ممت هدنهح یلالدنسا كن هلرقتسم
 ۱8 و 1 راز

 و زرعنا ءا كمدو ا دا تهذمر یک قعاط هرل زد

 ۰ یدلیاب هن ران

 ج تولیش رک! ندهیگ رات تادافا یعیدل وا هحدقم

 مد رخ صعب a نونو ندرل,) دنه اس راب و

 ۰ رد شش | هدافشسا

i ۰ 29 ۱۱ 7 ۱ 4 «  

 هر الیف  یلاعا كلعاو قیفدو یسرع نوتز

(rr)داد رز یعیدل وا هدز را ران  + 

 نبحروم ضصعب نب ر وهظ كعنص وش 3 یداعا کا ۱

 رزرو هرس وک هدنسهنس (۳۲۳۹) هرع4البق
 ا
 هرزوا ناسا تف و یکیدت ۱ روهط وص ۶ حد

 را هنکیا ی راقدن الا وق کن هم دو ما تونم هل وا لاعا ها

 و ویا ید لوک وکو راو ی

 نددا روهط هدن راتفدم یعيدنل وا لاعا ندرفاب هدن رلنامز

 . رو الیش الکا ندهعتع رانا

 ندطارف جوا یتلن وز وا کا نانلو هد رلذف دم

 ۰ رد ردو هطا رو ترش

 ك
۳" 



 د 9

 ۷۹ تاعارتخا س باتک یحرب
1 

 تاب سارا طعم ردوو اوو و ند ناسا لوا لا

 ۰ ردهدن راک رات (۳۱ ۰ )درع#البق یرومظ بول وا یرهش

 E ۱ ردا روهظ سوا یتاداک ه ۷ ندن و

 « یدنل وا ناب ا م دعم ٠ ۵ اج هجرت

 نددا روهظ هدنامز سولدالف ول E ه رکرص ندرلن و

 هلکعا لقت هنانو یهبادلک كلف مولع سو« ورود

CT TEN E O, AGEN OOET 
 كاا رش و لاعا یلاذع ؛ندرمرم ةافاکم یسیلاها ھا

 ریدلیا اسک ۱ هولا ندنوملا هرز وا

1 
LET E INE TR 

 اء لا ا تاد
 لام “او مط و یب 7 ره صر تورو و و ی زره

 وری
 یچیدالشاب هعس وت هدنرلدنع هرضام ما تایکلف

 7 یک موحت ماکحا هلتهج یرلقدلوا بهاذ هنلطا | ١

 ملا زا رپ هلطاب دافع اطر ندنراشنا مولع

 .رلیدلیا دیعست ىلباب ره کوب كرلیدبا ٠
 روهظ رانه نوعحا هروک ذم مولع هرکصذد و ۱

 A اعا هداع)اق وف هد وو رم نیک کیا ربع و

 ام ندفلاکت هاب و نسعا
 ۷ رد راشلت وط

 7 ے اتاپ ون ندنسلا وح لبا هروک ذم م ولع

 71 SNE را ۱ SEBA E ANIL ELL و و ار 4 ار ی را E ۲۲۲ ۹ U 1 oy ۳ رک ها 2
AL OO.اف را یر از یا مر کیت  NO۱ عابر ی شی  

NCS Ay, € TI ۱۱ " 11۹ ۳۳ز 2  GW 9 I1 ۱ ۸  
 ۷ ر 3 ۴ ب



CRR ۳۳ NG ار UR OSE یک AO 
1 3 SIR E 1 OA 0 1 

۲۳ CR N و ا ۱ ۱ 1 

١ UNEربا لا  

 ا ا اور و ناف هرکی
 امور یک هراس نونفو مولع یداقم لالتخا ندا

 یهروش ود هطامصا هو ۵ نف ددال
 تل ود هگدتا لم هطاطحا رعش هد هد ض تل ود

 .یدلیا قرن هدهیفرش

 ناتو ردق هب هم دیا روهظ هسامور یارع

 هوه تاو راعشا یرتکدلبا داشذا 8

 ۰ یددا ۳ ء نددیفا رخ نماصم و

 کش ص, ندن رانا كغلناتسرخ هدهیفرش تل ود

 ید راعشا تور وح زو هطاطحا هم دو بادا و م واع

 سو روشغ ندرلینام ور «یدلیا لنت یک هراس نونف
 هرزوا اعا نل «ردندن سا رعش نایدسزجخ یریراب

 «رنشطا همان تیل وبقم بسک راعشا یدل وا شعا مظن

 یوا یس ومو سولو یه رف جا ندنتافا طم مصم

 ردد ه وسيع یار عش نالواراع شتر ېم ی ربمزا سوتنکو

 هپ واک ھام یر دت دو هاب س ورم وا ی

 ۲ یدتا لاکا یرللحیتیدقار صقان توو ا

 هدنناب دل تامولعم  نالوا راد هراعشا هح رب ع

 . ردشغ وا لیصفت

 هل رو : م یرو-هظ تیادد كميصت تابه ع

1 TE AOI 
  ER EYید :

  OETA ENI AN 8 2از
0 4 1 



۱. T7 ات 64۱ ۲ 

 ۷۷ تاعارتخا تس باک یر

 ینیسح و لت یهروک ذم راعشا رلحرفاو ربنامورب

 ۰ ریدلیا دین
 یورو نالوا ریتم لا رعش ادتا ندرانام ور

 دا و ه دن رهش هود هد كنس )1۸۲( دراملالیف تاد وش

 فراعم لیصحت هرکص ندتسراع هداو مولع بودا

 ت۶ نع هام ور هرکتص و تحایس هدرل ر مش صعب نوا

 هجرلتامورو هنمارک | و تیاعر كسوتسغ وارصبق ۰یدتا

 یکگزوعط كدالبم یافو ۰ ردشلوا رهظم همارحا

 ۰ رده دم هن )۳-1( یکمدقم ندنرعگ و

 «یدتنا روهظ شاتسا روش یاش هرکص نیت و

 یرالزوک _ رهدرسفوش ۰ردیحاص هروبش دیاصق

 یتافو .ردزلهد-یصق فورعم هلبرلمات دیابلتو سونرپ

 ۰ رده دنس ەس (or) هرڪ# البق و یګ زو لدزلرم

 هددنان ور تل ود هرکضندکد شا ,نواشتنا .تفناصا

 «سوایرس "سنابدولوف هلو ود ؛نیلو "سادورپ ؛ناز وا

 ندرن و ۰یدلیا روهظ رلرعاش مان تانوترف سو رابل و

 هاو شلاق قا هد. و ته ذم سواند ولق کلات

 ِ رد شع هام ور نده ردنک ا هرز وا كعا تم واقح

 هردو ا لوص كنه و ءا رعش

 ندا فلا كن ر فو 2 كود اه هر



۱ | 
 ی

 ی
Fr 

 ریعلا تام ۱۳

aاش وا مطن  Iی ربرصع) ی 2 ھ  

 ,سیسد هد سه هوا ن وا یکدم ندنرعگ

 ی هباعلا دن اصف نالئند« هیمنام رد» یانو صاش رب ه دزهار

 بول وا ترابع ند هم تارلزه دی او وس ۰ یدتا مظذ

 رداد یر نلدداق هدب

 ندا دلوت هدنسهتس (۱۲۰۰) یکمدقم ندئرعه

 فلات باتکر راد هرعش نوناق نوسایف مات سدینعا

 یاغاد ندا دلو م دعم هنس )11 ۰۲) ندر ےھ . ردشعا

 هاو یااو رانا یاب اس ندهفس رلق

 راعشا e A E یکدا ۰ یدا Dar ا یکا ندنشدل وا

 ىس ەە و ننا وو دا را راب ات ۰ یدیا ردا E Cabrel هع.طل

 ی ن هد م وطنم وس هلا بار هم وطنم رب ا

 . ردشعا ح رد جد رلمس ضصء) 9

 دو ربه هدذ رهش دم وو م لووم سدعع یدد ندن رعش

 مظنادتا هدتعارز ی ندر يات ون یدابا روهظ یاس مان

 و ندا داشنا

 دا ردبا روهظ صاس قوح كب هدناب و ۵ یخ ندنو

 یاغا و اوشا ی رله د. صو دوب «ردرلشعاب رلهدرص

  ۵ aنی ۳ ھ ۰ ۳ ۱



ATG نر ید ARA MEG Od 
۳ 9 OTD OE ۶ PEL 

  ۷ ۴ 7 ۱وب

۹ 

be e ۳ 3اش  EDPاه ی  

 ro تاعارتخا س بانک یر

 یراعشا عیج درو نم عاش کرد د وح وم ریظع ی

 اما یافت یدو دو رم دی کا توقف دنیا
 4 یر ناسل ندیناتو ناسل رلباثک راد هوتف هد ائامز

 عالم هب هس ع هعیلس هاتو راعشا نک رهن وا هجر

 هبقام مم . یدغل وا تیعر هنسهچرت ندنکیدمهلیروک

 كشاص نا هغیدل وا فورعم هدهدرلتف و لوا سوربموا

 ردا اک یم دیک یدل سرم وا یک 2

 ۱۰۰ ی رم اوقاف یرلم ری سیم

 «یدر و ترس ود یا هراز شا هباروم بولوا

 عج یراعشا كس ورم وا ردق ام نبات و ردنکسا

 یس هقرفتمراعشا نانلو هدنرادب كنو كنوش ۰یدیشمالدا

 ا نر رکا تولو رلباوط رتا ا

 «یدلدا ن ودن کتل ار رثعلشلکی ندا

 4 ردراو یسهروهشم “دص یکيا كسوریموا
 13 ۰ ردیسهدیصف یسدد وا ىو هدایل دا یسدرب

 هلهج و داتنعا هکتفول واو ییفص و كنهنان وب ت ایراحم

 ییره را هور صوصلالعو یتافارخ ماتطر

 نون ندنسا رعش برع یراعشا كسورم وا «رارد واح

 هلان زح كن ۳ یراعسا كد ماع سوق نالوا ف ورعم ود



RO B۰: AE EA aca a Ra OTL TE OAT Ak Cha SLT 9 E E 1 #۷ ah ۳ NS e E SE OT ANS PO 
8 Rb NE AAR 1 ۱ / 

2 ۰ 

 تام تم رب آه ات سه دما ل
 لا وفا یک یقیدلوا یرلهيعبط تعالم هه سال هو

 ا یس هع بط تدسام هنادح و ید بی دم وام

 هراتوط و هوس مه یبحاصیمط دادا

 4 رطق دی و هیعبط قہ ۳ رعش هراد یکسا

 هد هم دو راعشا ۰ یدا ۳ ردنا داوا مظد لاح رالاب هک یدبا

 قفوت هب هيچا دب رانص ۰ ی دا 6 ۳ ما ملا رع كب عیانص

 «یدلیا روهظ هدهندقه ما یرلهرکص یداشنا رعش هلا

 داشنا راععا مدل ا نم هدنسارا تما رره ندا ا

 ره ۱ یاهاب یمن ظن نکل . ردشق و تا وذ رک ندرلند |

 هننادومشم كنسیلاهاو تادوجوم كيلفا لوا هدیلقارب
 ۰ ردنا تبعت هتسهویش كناشل وا هدنابسل ر ره و

 ظذ ادتا ند رل اب و

 ۰ ردهد رع 2إ نوا یکم دةم ندر یر وھهظ

 ۰ ردرودویسه تاذ ندا داشنا

 .یذدادا روهظ.سو رم وا هرکص ردق هنس قرف ندنوب

 ۱ یدن) آش م دوم ندن و ىلاوحا ضعب اس ور وا

 ور رګ رازج و تس هلجج كنانو دالب سوریموا
 هدقالخاو بادا لع و ایفارغج نف هلتحایس یرصم رو

 ردنا تا2 راه اقوا دیو و

 هح راعشا بوس و ر« وا A E راو لاب ور وا



 VY تاعارتخا س باتک یحرب

 كن روهظ نامز هرزوا تعص طه ۶ ردد یکیدتا

 ۰ نمهلوا نکع ییییعت

 هدع مدا ناو وس رعس ادا ًارظن ها ور ضد

 زر اس دسر وا نعال لاف تاب اق هکردنالسلا

 ج رغم ضرالا هح و ۱ املع نم و .دالبلا تریغت

 ۰ ریدروم داشنا رعش رب هدنلام

 تارابعلوا ندنروهظ كتاتک نف یرلیضصعب كنامدق

 و علاقو نوعا یییدل وا ظفطا لمس كن هم وظنم

 برعناوید رعش كلذ ىلع ءان ۰یدیا راردبا طبر هبظف
 ر وهظ تساتک قرف را چ ۰ ردش هل وا دع بدا ناج رو

 داوع ؛یرل هرات رابخا ندا نایرح مدقم ندزعا

 به یر هص وصح تای داو یرهعقا و ماکحا یر هشاس

 یا را و کیا را دا ن را
 .ردهدیح و هطسا ور للتیمها كب هننیظ وفحم

 هنعدنفا مرلسلاهیلع مدا هد هح رد ید یس

 دوع هلا هیقیسوم نالا كکءال ن لابو نالوا لصتم

 هنکیدلیا عارنخا یی ه رمش عیطاقت ندناخاوم و یراممو

 .ردیا تلالد هنمدق لرعش جد تداور نال وا ا

"n 

 ت وا وا دهع)ا مع دو هات هاچ كلو للم رعس

 ځا وراه هعماس A EN E تاوصا دو وذ نخ اص كندا

۱۸ 



 ربعلا تار ۲ ۷ ۳

 ندیکسا یتعنص قعاب هلغوط نیزمو فرخ زم هدهجرد

 ۰ ردیفاب و یراح ورب

 رلعا ردو لوا را هلع وط یراق دیاب كنسلاها ورد

 قحدسهنل وا قرف هلصاف یهدنسارا كنیکیا هکیدیا

 ۰ یددا هددح رد

 تربح را هلع وط یراق دباب هده دو هنم زا دل رال وی ابسا

 نکا E ره cael یہ ۰ یدبا هدهح رد كحهر و

 ال سس ر هدنشا رلندا قد یه وط ر هل اق

 .رایدلیوس ینغیدلوا لوح و دوغ یدعت هکردراو

 هج رد رع و راس روال شالك | نددعتع رابا یراکدتا

 «یدبا فیطل كس یاوا نالوا شغل وا لاعا ندیسقاس

 قرت ردو هرا هحرد ه هددنه و نوح ه رخ الاب یعرص 4

 كندنا وا ندا لوادت ود ندعم یکسا یدع* یکیدلیا

 1 ردم ولعم ندننساه

 هد سصع یا نوا یکمدعم نددلیم ییعبص یی

 ۰ ردشل وا لخاد هاب ور وا ند رل رط نح

 روهظ م دوم ندتاتک ر راس ی یر وهظ اش



 E Raritan 0 زر ی زا و
 مارا 1۷

 ۲۷۱ ۱ زا

NES۶-4 وط هد هء دو هم زا هرز وا یدل وا  

 اتعا هدایز رایانو بولوا تعنص ر یکسا كد یماشا

 یراقدیاب رنو ۰ رايد لیا هکلم بک هدتعنص وب هللا

 حصو وشراق هاوه و e تدم هنس شب یرل 4 وط

 شیتفت راد ال وا ام هنس هنن اعم ندتم وک تودروف هلا

 ,r نرم هد هح رد حج اراب هلا سا هد هر دنا هلا

 ۰ ید را مه رال وو هدانن کرا یردصت غندل وا

 د زاد و هددنا و اد رلدارس هی دو نا رادم صحت

 شا نده وط یی وح لرار وب و كل راذکبه یکهد هم دو

 ۰ یددا

 تن هراق و ستان و د ودوم ندهعدو رانا یهدام هر , راددادا

 « ردلیلد اک وب یراثا كرلماجخ توام 4 اللوق

 لردیا لنت هجایوروا تعنص وش یرلهرکص
 یهدل وا قاب لنت و ردقهن یصعیحندرد نوا لدالیم

 ۰ یدالشاب هک ا 1 e ندا هجان ور وا ۱

 ظ وهج هد هنعتم تروص E یو هحایسا نکل

 ل هام و ر هدنلاعم تیلو لاغن ۰ ردشلاق



۱ ۰ a ۲۳۷۰ 

 هنف دلش رلک | نیا یا E یعیدل وا م دوم طتس )۳۳ ۰

 قل وا و دوم ند و ول هم جرات یداحا كن ەلد وط ارظذ

 ۰ رولکهزل

 لوه ندهلغوط یراروس كنرهش لباب رومشم
 ۰ یدنآ

 یلاجعاهلعوط هد رانامز لبارسا یی و رلبلرص«یکسا

 هد رله راح رلد و ۰ ۳ ام و تام تا و ییعانص

 مارصسا هدنلاعا هلغوط یر رسا یرکدتا تیس درو

 ۰ یدآ ررلدا

 لاہع سا مو هدا لع ج رک وهلغ وط هد ۵۶ دو نم زا

 را هلغوطوت هدنریضعت لرصم مارها یدعت «یدیا

 ید هفاسم ا نوا ۵ رس ے٥ تود و ره ۰ ردد و> وم

 یتکیدروک یر وزایررحهدنا ید رب هدرز وا م ره را

 ۰ رودا تیاور
 را بیس مب و راق ه ربء ره نال وا اا نا «

 یلاع یردق هلددسذ ه راد ویعم هعش) كم وز ۰ دعا هعارصا

 4 AE ه ۰ ره هه سد هدم رو و لصف ىد یک یعبدل ۷
 ر

 لوم ندرلم و۶ نال راعح ندن روو كنو راک "1 ۰ ردملاع

 « ما ندرضبرک



 Hy ی ی یا و E ی رو
 ah 4 Eh PNET 2 ۲ e دا و

۳2۹ ۲ 1 ۲ 9 4 ۲ 1 ۲ 

 زر را ۳4 |

 >14 , تاعارتخا بس بانک یو

 ن لابو یداحا ددح و ساع تالا " هلاباب ندنههلالس

 تاس هلاب و یشادنرف كلا یداحا رامص و دوع * 4لا

 رو هل وا

 نارف یکیدلیا اشنا یک هلا جو كحو ترضحب

 ۰ ردروک دم ه ده رم تاروت و هد رک

 اصحالو دعنال تاعارخا یهرکص ندنافوط

 نامزو یرلع رب ودح وم كنعوح ند راد و 1-4 وا

 ترج هللا نافوط ۰ رداکد مولععو طوبصم یرارومظ
 تام ولعء ردو اه رد ید ه ریس یلبح ۵ دمت

 عدم وا هد ۵ رعطو تر وص تام ولعم وس ہد هدا راو

 تام ولعم هلتهح یعیدنل و لاس ربع ندف رلتحا ی ر صع و

 ديقامعم ۰ رولب هزل وا لع ه د در طس تر وص هروک ذم

 ۰ ردط ویصم ی ر صعد

 ىا هح وهلغغل وا 0 یفاطرب كنهروک ذم تام واعم

 ۰ رونا وا ا هزعاتک هرزوا

 یایاش ٥“ e ۱ ̂ غل وا لاس ا هلع وط

 ک هعءشع 1۳ ال لا ىد ەس ردم

 هکر



  2 Nاا ۱ ۱

 تاند ر کش اد از رک ا 0 هدرا اوس هاا ھو

 دا رع كعا فوقو بسك هالئالدو نیهار كنهروک ذم

 هیمالک بتک راسو فاومحرش تاوذ ناروی یمطالعه 

 را ردیلمر وب 1

 و شا

 تاعا رتخا هدالوا نورق
2 

 ناسا مدعم ندنافوط ارظن هاج ردنم تاروت

 دوج وم رايش قوچ هدعدو ماع هرزوا قوا یاعونصم

 روهمظ هدنرهنس یم اق كطوبه جرات رنو هک یدبا

 یراروعظ نامز قحا ۰ نمهلوا نکم كلب یتیرلکدتنا
 ینیدلوا هدنسارا نافوط هلا مالسلا هيلع مدا طوبه

 . ریلیشالک |
 فد لوا اچ و لا فرط نم كمید هسیلا

 تک ابیح ید هدنودلخ نا ۰ ردروک ذم هدناروت

 تيس, همالسلا هلع سردا ترضح یعنص تطابخو

 ق وا

 یمدشاعم تیاد كرش وم " یلدا یر یشاوم

 هی دم ادا ٤ لاق HLS ا هم دا ن لیاه هدناروت

 اکو نح یداحا نکس ندرداخ : هباق نب لونح یساشنا



O RU 1 : 0 9 
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 ۷ یک رات هقسالف س بک یحر

 دن هرکص هنس ك ندنس ودنک فک ر نالوا هج هبط روما

 هب هغ ساف و هبط ثحایم ۰ یدنارتعم هجا وروا ردق

 ادعام ندرلنالوا میاض بولوا یتافلأت قوچ كب راد

 یتغلأت كطارش و هلاسر (۸۳) ندنافلوم هرز وا قلوا

 ردا هذه ةلاخا هلاسر ١) ه)یعردل وا شمزاب هن رز وا

 یرکیو عج تاذ مان نهوک ییرللزوک لا كننافلوم

 (۱۸۳۳) هم می (۱۸۲۱ ) كدالیم هلا ےسقت ہدلج
 ۰ یدردتا حط هدقرسانل ردو هنس هنس

 سانیم هدرلنو هلغغلو یراباتک ماط رب هن هرکص

 هدسراب هدنسهدالیم هنس )۱۸٤4( هلا یعس كناذ مات

 ۰ ردشفل وا عبط هدغ ربمراد یسهن-(۱۸۹:۸) و

 رول وا دع یسهغناخ كنابطا یامدق سونبلاح

 زر ۰ ردقوج كب هفسالف ندا روېظ هدالوا نورق
 ییرهرومشم تایفسلفو لاوحا جارت كن ریهاشم

 ۰ ,قدزاب
 یارا ندا قلعت هدافتعا داف هدننافساف كران و

 حور مالسا یالع یامدق راد هنلاطبا و در كن راهلطاب

 شعروب فیلأت كننارضح مايقلا مو ىلا ممحا ورا هللا

 هک رات نف زعاتک ۰ رداصحالو دعیال راباتک یرافدل وا

 كنابدر و ضازنعا یک دنعح هروک ذم یارا توا وا راد



 رمعلا تام ۳۹۹

 لود ۳1 هک ارج تولوا کاو 1 هداب ز

 ۰ رد 4 یدلبا روهظ ترابح

 ج هر وشم ءاہطا و ند+تس هق ساق ناب وب ی س وسلاح

 هرع#ا لبق هلن رهش سوافرب عقا و هدا سالم بول وا ندرس

 ۰ ردشعا دل ول ه لس هس )44 ۲)

 تو وق وا ی هفساق و ق کا هدن ماب شد ن وا

 دادا هر ا ید ندبط نو هرکرص هنس یکیا

 عیس و یتتام ولعم هلام ۰ ۳ هدزشاب

 ه رکص ندو د) اق هدار وا والرد اند یوا نيز ی

 ۰ ا هام ور

 ندناصما روظع ترش هدنااعم و هد رشد ى

 هدود] وا لئاز ۱ شاشدعا ندا روهظ هدس وماغرب بول وا

 تل ودە کش تو و زا هد ھا شعا تعحر ۳ هنن

 نییلهروا روطاریما یشات ندابو ندا روهظ هدنرک ع
 هدرلا ر وا ۰ یدک هام راهم a5 | تل وی والت

 هدس وءاف ر وتد وع هنط و ندنکی دا تولک ۳ لوط

 ۰ ردشلا تاق و

 ۰ یدع وب تدیط ر وه دنس لا ہد ر ےع وا



 IA ی رم اف ای o ۱ نو یا 41 Fy ۳ DE ۳ زر را
1 9 ۱ O RRR RS: 

Ne یک را هفسالف بت باتک یار 

E LR O OLEآرا  
 هدد تبعت تولوا فک هتداعس لوصح نوحا كا

 كسع هتلسضصف وا هلتحار لاک هت هسا یداصت هژدب

 یهانک ۰ زلوا هدعفا یش نالوا خاص ۰ ردیلعا

 هدیش رب چه ۰ ردقو عفن ایا تل ی نیا یا یی

 ارز ۰ ردلکد دودعم ند ريخ نییزت هلا تاوهش یماوح
 ۱ سفت نام شر یا اش وفا تنه
 زگ رود ندیم ر ی هک نال وا ےکح ۰ زلوا روصتم

 « رد واسم هجي” راعو رخت

 ۰ یدبآ ۳۳

 كن رلیصع) یرارضعد دل رانا « هک ی ديار د نون ز

 یسیصعب هدب ويعا لیصح یه CE رد را ام

 هدنرارا تلیذرو ,تلیصف ۰ نمهلند لضاف هدا لیسعح

 ی رب بول وا منسوب هب کیا روما ارز ۰ ردوو هطسا و

 دوخان * ریخت شيا ره ۰ ردل دتعم ربع یرکید لدتعم

 «ردفو یسیم+ وا قترا ثالاح یکیاوش ۰ رول وا رش

 الصا هد رګ تدم و نسوا 4 کرا ناععفط نود ز

 نوع تر اف دان و یناف و . نششساعا یدارمز تاع

 ۰ یدل وا بجوع

 ك هدک دشدا یئافو كنون ز سو وغشاراد4 3
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 ریعلا تام 1

 3 یدل وا بناس NO هلو و دد ۳

 هدنناب e a VB نوا ۱۳ فو

 ییهلا هل رلتد اع كن همباک "هفسالق ندشسابح هد د/یدلاق

 نوا مولع ل 3 رج هلا بل و و ندهد یا نکع

 شم

 سدنارفا ما ,A هناب كن و علما نان رام

 بویلوا منم لباق نویز هدهبیا یدالده ره
 كزاہکح ضعب راس و نوفشیسا eat A بسه ن

 نی را مر ندا ۶. اربسشعا تم زار

 هدو و زا درک عا و ییبهدس  یا بس 9۳0

e *۰  

 ۷ ۰ 5 ۰ ار 3

 یداداب ۵:9 رط ره كند و تر

 هدنآ و |  یواح یی هد دعمم دو رو نوت

 ۳ لمس هے مع ی كابهد یابد 2 سم دز ۷ 1 1 N و از رای

 كن هدلب تح د نا کم ك ها تاد و ی ۰ 2 وا

 ت وام م ا E نیما یار دن راراتخ انا

 ادها جات رند وا و زر ادن ی ا

 ۰ رلی دلیا

 هروک هتعبط یاصنع نوا ناس 1 ریاوطسا
 شاعت

 e ا ه موج نولاقو هب یلقع حو كع

 ک ره ۰ زد لمالساا ی ریس

| 

1) 



es Û N LOE RL a cO A a 1 شم قد و ایا هو AES 
1 ۹ / NY رار Em 

 ۲3 دم

 داور  هدهریص یکیدلنا لاّوس ندیحاتک یتید) وا

 ندن رک ندا روا 4 هلع رط یداصت سنا رفا ندن رلیسان»

 باس هونز ردنا تراشا هب یک هلعراب یحاتک

 وا ز ۰ یدایوس « رو یدا عابنا حس )و

 رارعت هسسنارفا ۰ یدیا هدنشاب زوت وا هد رات

 تم زم دلت هد دات اراعا ند وک واو تع نع

 رد ا

 فول اسیحو بوجک كب نونز نکل

 هلرالاح رز ما شعا دانتعا كنهربلک *هقرف ندنفیدل وا

 ی *هرالاح وا یو ید ها ۰ یدبهل وا داتعم

 » وو لج رم نوکر نوعا كتا هلازا یباحو

 یتسعا حد ندرافاقز هعیمارپس بوربو كلوج

 SS PN یواا یی ات ورم تا نفت

 ج ا از باکس قم اف نو شاخ
 كغ دنات وا هک ۰ نس ر ومحاق ههر راک هلبح » سدنآ رفا

 وش ۳3 ررص ر مک کس ندرلمدآ

 هد و كلا او NT نور

 نوت و اراوا . E تق و ره هنفیدل وا قرغ



 رعلا تام ۱

 رفاه تو یه ا یا نو
 .یدبا

 یاسر كنس فب الف هفرف یاوطسا س نوتز

 س ره ۰ ردە دد سانس AYY) ۱ ه ۰ ق یتاف و بول وأ

 ۰ ردشعا نطوت هدنرهش اینیف عقاو هدنسهرزج

 هللداعس مدعم ند الشاب هیس رب 3 خب ءا دا

 ی مرا یلدا لى هاجیا ه نوا قماشب

 2 AH 4.2 رط ماما نهاک ر هدک دابا لؤافت ن

 ندنکیدر و ینباوج « ردیللوا یک یکنر یوم كاکنر

 هرناوتئارف ینوراباتک كنامدق » یژوس م وش نونز

 هغموقوا هلكعا ريسفت ود « ردمزال كعا داقتعا

 0ر اعانا دیش راسا کم وقف ما نەکا ىد
 ۰ یدلیا فرص هدنل و قراعم دز یییدمج

 یلیخهدنناب «یدیا رویاک ندنرهش ابتي ارګ نوک رب
 كئسابشا دوحومو ۰ یدلرف یک ۰ ید راو ابا

 كندا راسخ وش ۰ یدل وا فلت هلا قرغ هو ص یه

 كنسحاتک ر لود هن رهش هبا هدلاح یعیدل ول نیم هدابز

 O a مد را
 ین هلاهم ىح | aS هدست 3 ك Tab نوفنز نوا کی

 کمر و حرف A SS NS یدالشاب هم وو وا

DT OT ی 4 یخ دا( ۱ r O O 
1 ٣ N 1 ED DAY ER 

WEE 



 ۳۱ یضخرا هفنسالق دک باتک یر

 كن وط الا ۰ 6 )4۳۰ ) ھ۰ ق یر وه

 قرابشح نشو ۵ھ وس ا ۰ یدلبا م هدندتکم

 حج رح وب 1 ف ر و شل وا لحخاد دنس ۵9 رد هرسلک *وور رو

 تتکم ۰ ردشغا ادتقا هنرا كنژود قره ااصعو

  یداردآ امسا و راوک ددا هاناع یهدروک دم

 رعشس و قطم ۳ 1 لام : 9 و _هیا نوب

 ص وص زا هدد شلتها ۰ ید ا رهام هدنفرس وه وب

 تویلاق تفو قوح هدلحم ر ۰ یدا راس کاردا و

 ۰ یدار 3 هرهس ند رهش

 ۳ دوش درز رو كنوم دسا لا وفا

 حوف تئاسحء و] رد. ر ۵ ۰ ردم الا در وم قل رامتحا

 ۰ ردا عوجر هراراتخا حوف

i LP ESرسا نالا ارز ردع لن طع  

 ٠ نملوا غلاب هنیدصاقم
Eنا اا یسیلت وعص  Eیک دنعوس  

 ردا یدلحم

 تدیعت یرارامتخا هلل رامتحا هک رداکد قبال ناسا

 ۰ ردهدنس وز را قلوا غلاب ق سکره ارز « هد

 .هقشبكمر و یشر هند وفم ندنلام یدنک ناسنا

  Eوا ندکعا یک یر ندنلام ۰



Nرہعلا تام  

 ا مت غ یا اید نوجا دفا

 قرف تاکو چوک «لوب هدنرظن بولوا یواس ی

 بسک ندنغلدل وا هداعلا قوف ی راهمهدنابساف ۰ یدبا قو

 + رددوا ریظم هندی اعرو تم رج كن هاچ و را رانا

 قرصا كردا موه بلکر هنرزوا نوک رب

 یعیصعب دل را کا عفد ی ک نوه رب هدک دت سدا

 نا لوس کد نیکیهذع ل تیک
 ,قلثروف ندنماه وا نوا ناسنا » بوکح هاو نوه رد

 ۰ یدلیوس « شعا لکشم ردقهت

 عطف كالع نابح بوقح نابح لتدشر هدندسج

 الصا ۰ لیدی هلیوا ندنکیدنروک موز ًابط هنفارحاو

 هل ی ا كا هدنزو هعش نیک رش مات

 1 یدک ر

 تنالاک ینحهل وا غلاب كنا ذا هداند » نوه رب

 اشا ٠ ردنعاطقنا و اسما كنم :>ح نر ره یساهتنم

 نالوا هنسصعد كنمرصعد هحاسشا زی رعم یهدنهح

 دح هز ا قیاقح كنايشا ۰ ردنرابع ندکلیب یشن

 و هدیسره ناب له لس یدا رد « رد) وهح هدنناذ

 ۰ راد دنا هددافعا

۰ ۳ ۳۹ ۰ £, 



 ان کت ES ی یخ RE TT ی ی اپ

 ۲۰۹ یخیرات هال تب باتک يجرب

 ۰ یدیا د وح وم هدنک رات ) ٩۰۸ ) ه۰ق - نوه رب

 كيهذم نالند یطیعسا و یوهرب ۰ ردن دنس هفس اف ناب و

 هدنمان سد سالفا ندنسیلاها اروم یماباب» ردیملابومام

 روصت و شقن هدنرع لئاوا روم فوسلف ۰ ردتاذر

 رب هدنمان ن روا هرکص ۰ یدشلاخ هکعرک وا دص

 A ۰ ردشعا و ا هدعإ “ندو وسلش

 ءاهح راسو سو ۰ یدلبا تخایس لنخ رار ها

 هدکر لنا هنحابلاب هلفلوا قاتشم ههرواحم هلا قرشم

 ۰ یدتا لاصحسا یتام ولعم قلعتم دن رابه ذم

 كقاقح هلا راکنا یشاقح كنابما ةفاك نوهررپ

 قلخ» ۰ یدا هدن راکفا و یار دلو ها دل ردم ربع و ق

 ی ار هنن دنا وع كن رلهدلب هدیدنرت یتتاشاعم

 هد.س ره 9 ترب فاع هن دنا وع كن رل هدا هرس
 ی

 ۰ یدبا ر د« رار دنا a اس راع 4 هدالب داوع و ننناوو

 ییکحهدیک هه ۱ نکیا ردیا دارم تعحایس .یدیا ردا

 هواشم و زی و] رد ره ۰ یدیا ل 2و سا هب دیسک ر ۳

 ند۸ ہلا ر وما ییس هلج كنم و دوح و تولوا لھ

 تف و یکیدلیا داو هراس و رطح ۰ یددا رددا رع

 یس ودنک یمابحا ضصع) رت هدل و ۰ یدبا رفثاص



es 

OE Ele ی A EREN PES 

 ربعلا ت ۲۰۸

 کید | شخ د 1 سح هدنعوفو تفو ن »

 ۰ یدالیوس « م هل

 * راشد « رار و هل وک هکر ز وآ كس قلخ » هبژ ود

a Seر رو وز دیو یک رانلوک ! تو و نوادر » 

 ۱ ۰ ردشم د

 قلخ نور تعا توروط وا هدواقز نوک رب نژود

 تای ود « تک یا » ها اک یر رلب وط هئناب

 « را رن الد وط هاب كنال وا هدکع بجا نا »نرود “کا

 ۰ ردد وس

 بورونک قجوچ ر هاب كنژود یسیر نوکرب
 فرا و لثع كنحوح و ۲یلمر و ەلد

 هک روبل وا كعد » ندنغیدل وا 0 حدم سەد .چ قالخا و

 قذا را ۰ شح رک وا اد د ینه ر و تفرعم ره قحوح وس

 ۰ یدلیوس « ردوو موز هغع وف وا یا

 نادری هک ه رح الاب توو رپ قوحك نژود

 هزانج ویر یلاهاو فارشا و راک ۱ ۰ ردشعا تافو

 ضاب هن رز وا یرف لرددا ارحا 4 یلبقدت و و یا

 یآروص باکر هن رز وا هلا دوا رب ن

 یغیدل وا تزوف هدلناب ربا یتافو ۰ رایدلیا سرت

۹ 
 9 ردوداصم كو



 oY یک ا هغسالف س باتک یر

 قید وا غ یکسار هدرز وا یدک و ه رخ هالا

 ۰ یدیارزک هدکلر اضعب قرهلوا قانا نلاب هدلاح

 ره یی رتدابع همانصا و یبرساید راتو نڙژود

 هرانا شا رغ وا هلا تایکلف و ردا ازېتسا هلا ج” تقو

 iy o و تابه ۴ یسرب هدناب هلا ضاّرعا

 ۰ یدارد 6 لدا تفوت ندک وک » ساي أ

 ورق رب نکبا ري ندواقز و هملا زاشم فوق

 ی ردکح هرم یک یرجا ندویفو رد ال وا ج » هدرزوا

 یکناه یحاص ۳۷ هاکع ر 3 یغیدل وا یی زا ود

 ِ ردع د » رو هریک ندوبف

 دن رادرک ته كن وط الفا هلتم نع ھہنکم هرکرص ندفدل و

 رەد » رد و نتسلا ییدتآ فد رعد ۱5 دانا «

 . یدّسوک یس ورح زسدوت

 ۰ ردرع و | نطد

 ۰ ردیک یسقا لا روس ,I نالوا هدنل وب یار

 ۰. ردشبا كتلاطب لها قشع

 ۰ راد دلی الا ۇس ندنزود ود« رد) وم م ول وا هل وقم «

۱۷ 
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 1
۷۳ ۳ 

 لا سا ۳۲۰۹ ا ناز ۵

 ۰ مروهروک حاتح هیس قوج یس ن - ا

 مرتسلا كعاهلاعا هدکفحنوجما مکیدنلحرف کر ا س

 هتسلا نس رتسدا 4 ند

 تور وطهدک وا جات ےس یابضیدعم - نژود

 نسرو هل وا لئاح هتساص كرم

 یدل وا نی ندیده ز كنزود دیبا هلکم د

 هدلاح

 «نیکنززم رب یکناه ( هلا ماود هزوس ) - نژود
oطاس تم هدو ۰ او عناق طا حرخو اع ¢ °{  

 نوجا دودح عیسوت ب وبعا تعانق هللا یتکلع تعسو

 نر ل نود وکو کک ا ار

 ردنکنز رم وا دم نایمروک یزو تحار وشراق هنس

 و یا ها سارا راد کیا

 ميا روس جد وا
 اجر یتیرلعلت بورو هنژود یتیدالوا سدانزک |

 تبا ھم ىح كردا انتعا مرولعت نژود ندنهیدتا

 هموقم دالوا ۰ یدردتا ر زا هرانا یسیه كراعشا

 لئاضف یلیخ هرنا كردا 1 تانکر نوجا

 ایفتک ۱.هلدش زا و تعانف رصشیعم مرکیص ندکدترک وا

 هدیرل رز وا كەر و زە دالواو ردا دیص ون تف وره یکعا

r: 
i 

O EEE 



 A یخ رال هغسالف دس باک یجنرب

 ج ۰ رلیدیا رف هلا راقتحا یبهرخاف تافص و لاوما

 رازعا تمرح هب هسک رب جک ۰ ید رازفات وا ندیشرب
 ۰ یدا راز روو ندیشرب e ۰ یدا

E Nea SIS CSEاش سریع  

 هجرد لوا هدسلح یقیدناو ۰ یدنا براغ كب تعا”

 ردا ناریح یرلندیشیا ینیرازوس هک ی دبا را دوس رازوس
 نون ندنسهلماعم هلس E یکیدتا | زسا و ربقک و

 ۰ یدا رول وا

 حرفت هدنرهش هتنر وق نوو ردنکسا كوب

 شوک و شم روط وا و راق دهن وک هدلح رب یژود

 ۳4 0 هرزوا یا هح و هدنراازا هدکدروک شا

 ۰ یدلو

 ما دیتا لو ن نژود یا Ye ب

 مک رب هد - نژود

 ی ندن - و و ۱

 یانف نسدمییا نس - نژود
 یاس را کا

 یرولبفروق ندنالوا یا - نژود
 تولوا نوش كث ندنزوس كنژود ردنکسا

 هدااح یدل وا تم ندنسهدافا نسح و تدا طو

 ) اباطخ هب زود ( |



 ربعلا تام ۲۵ ءع

 1# 2م 7 نژود ۰ ردا 85 ا تو

 ۰ یدلیا خلوت یرلذ ود « زکیقاب هرانابلکد

 نیس تویلس وس ییدر ز وس « ۷ DEE رطح

 رد وس ) زکبقا هرانابعا لغ e EON هل راز وس هدر ودنا

 ۰ یدا

 ییعیدا واه هدذنلا كن رقابنا « هلا مول قصار بابرا

 « زکیقاب هرا الدب ندا لص ر یرا زدلد ی 1 نیت

 ۰ یدارد

 تولا دوش ر شکاب هنلا هدرهظ تو و نوکر نزود

 «مرواراناسنا هلبا همیش و هران روص ۰« یدا رزک هدراقاقز

 ۱ ۰ یدا رر و قیاوج
 قلخ هدفد رغاب ود 4 راد ادا یا « هدا رب 1

 ۰ یدلبا درط ییسیه هللا اصع كره د

 هقرف ۰ یدبآ و لس ۵ هرس رو ی هدرف هدنلک نا ود

 تدوعص و دب دشن ه دی رت عم ۳ وا توسام 4 هروک ذه

 ۰ یدبا رارینچک هلیس هلوقم لو و هویمو راردیا لاما
 تانج « * یدیا ا یداصت هتعشم ندعاب هن رژ وا ر
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 آه یخ را هفسالف -س باتک یجرب

 هنئاشم لعاح و قوغص یدارم ندععاب هل و ۰ ىدا

 ِ یدا قعسا

 نوطالفا و ردا | زوتسا و ریقع هسشلبا ےک ره هنن ز وک

 هر یرلندا لک ا ه وہم یو 4 م اعط در اش هلا

 شەدوق دا« یر اهل وک كناباع ر»ه رلمطخ .یدنارایا تدس)

 هم ه ره ۰ ید ا نم هل ر وق ا ندوه و مد ۰ یدا

 ۱ ۰ ىدا رو وا و رگاو ر هداروا هدا روک تسار

 ۰ مدنسود فوج ید رلتعیهح نایک «كرماکح «

 ید نکل ۰ رول وا قاف هرانآ وح و هلع ناتا

 یک ی ریبعت زی "یطاق یس ناله رط

 یسبه رد ها و د ې در وک لوغشم دهم ا زا بصنم و

 ۰ یدارد ۹ مروهروک یعاشا ندرلذآ وبح

STییکیدحا وص هللا كغجو-حر  

 هکر اشعا یللقعندن رلتجوج ۰ مشعا قج انب » هلکمروک

 ول ن هدرارو هل یاو نما ورص سر دو رانا

 ب ورادح ندنچ رخ نح دو رەد« مروشاطح دور هدماب

 ۰ یدر

 ندهدام رب یلتعفنم قلعتم هدسج هدلحت رب نوکرب نزود

 یهدام وا ۰ یدیا رارومعا تافتلا رنک بواکن کردا و ما

 الد وط هنا هلتعمس سکره هدقدالشاب هععالرا بوغار
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YoYربعنا تام  

 هل تهح یسل وا یرار 9 نددنط و تو وا ترطصم و زحام

RNراک هلاح قار ندنکیدعا داف امار  

 ۰ یدل وا

 ۔ دنلوب نکرروط بون وش وده رثات كتر ور ضط نوکر

 ندنکیدروک یتکیدربک هکیلدرپ ؛لردیک كنهرافرب هدلح ید

 ندنسمک تب واک كنهراف نزسکفشود كەي هن وی هصک

 ردنا یرط ر ین ديف تشساعم هزکص ندا هلع وا یل سام

 هسا ارا و ه ره هدنلا هعشید ندحدفرب ج رخ رپ ا صع ر

 ۰یدا را و اوا ه د هی E ۰ یدر ویدا 47

 احر یک راد (r نوح“ ودنک ندندس ودرب نوکر

 هنس ودنک یا هلک ر ادن توکرب ندنغیدمهلا باوج ردنا

 رار یو ۸تسلا ردمک هرب ۰ یدتا داتا نکسم

 یزورب ۰ یدا رزک قابا نیلابتفوره ۰ یدا رروت وک

 ۔ ىدا زی یی قانا هلس هدرلنفو یغیدل واروتسم هلا راق

 .یدشلاچقوح نوح ا قءردشلایسفن هکع تیا كج

 ۰ شا آ نکل

 قحهمهنل وا نانو یادش ترا رح “هب ربع" وم زا

 هد رز وا رلع و قاصس هدرلتف و یییدراو هو رج

 نکشمالباق راق ىلە طروا هدب رگ و شدفو رو اراو

 رروط بورد ثان یتیددح هرز وا رلرمم روتسع هلراق



 ٩۲ یشسران هقسالف تس باتک یجرب

 هکر دشلنا عض ونیناوق ماطر نوجماتالک و الا هر کص

 رد ریاغم هقطنم ا نينا وق و

 LS یی A N نلسام

 هرزوا قلوا یتامار>ا كنرشب لسعع یعنارش هللا

 راکداییهولا هلا دع هدنن ودام كءعببط یایعاا و راتعا

 ۰ ردشعا

 توس یدالو ۰ ردندهفسالف ریهاشم  نژود

 هد )٩۳5( ۰ ردهدنسهنس ( ۱۰۲۱ ) هرع# البق و هدنرهش

 س وسر | سابا یدنا بم هلا ی هل یاک»ردش) واتوف

 م هدکل رپ یسیکیا را فارص زی

 ساح ادم یرد تولتوط نک ردا د_لقت ی دیینجا

 . یدیشجاق هب هننا یسودنک و شلدیا

 شک دنا: كندا ند هفمالق زمدنل وضو ه هنا
 ندنهیدتآ مزج یکماعا لوبق درک اش هسا سنا و

 هدلاح ینیدل وا شعا برض هلا اصعو درط یتژود

 هکد قاید بو اللاص شاب و بویلریا ندنناب نژوید
 اصع هوا ۰ مکج هیقک هکدل ارد وفا دف یک

 « کد قاط ردیک هلعوف و راقروق ندکلک ود هلا

 1 8 نا er ییسودنک هلا ت اس و نرم

 ندوهرا دا یس ةو تا ووا اذ نکل ۰ ردشم ردتا لوبف



 رعنا تار 0°

 هکر دوك روحت هرلفع روما اسو دهیم وڳ راکفا روعسا

 سہ ییالوط ندافع روما ساو هم وع راکفا «

 هحبا لا كنناعم ارز ۰ رونلوا تعجارم ه یلخاد
x 1 : 

 ندیلخاد سح یسهلج رابارو تفرعم و یرانالوا
 حولا ىلع داق ا حز ؛ طا ۰ رار دنا رود ص

 س تفور نا 3 كتارا واع ه راک وا

 ۰« رولت د ( تامدقم هدنهد ) دوخاب ( هشاس فراعم )

 چد ی N هس وا د وح وم rk سصعع ۸ رد را

 ۰ رولک مزال یسالوا دوجوم

 كروقیا رلیفودص ندنراهشاط دوم هلتارس ردق هندالب

 ۰ یدیاراشلنا داحا ییصخا لدعاوق یکیدلیا عضو

 كفن و مانع لاو بانج هقس الق ب وذم هروعسا

 ۰ را راکنا شا ورا دوح و "یدولخ

 ندا صاصت>ا هسا وح هح هة ساو رو م قوساق

 نکا ندهناسفن تالاعفناو تاذل هدعب و ندایشا
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 ۳4 یخرات هفسالف س باتک یحرب

 یسکیا بولوا یواسم هورکمو لوبقم هحاسوسح

 و ه_ها ۰ ر وا وا م ولعم ہد و_هات گلاب قرف هدا

 ترم اقا فتا بم E اه هلی اروقت
 بیم ند | داشرا هکعش هتداعس یتاسنا تلسضصف »

 «تیح قدحا هدو ۰ ردسهصلاح وجا كنفاذج و

 هب مش قوفح «رول وا هلا اسما رص «لادتعا ؛تمالس

 هش ندنعلاوم كنهدارفا لاعا هیعبط قوقح دوخان

 را شام هما a یو ورق و
 : ردیش ندا لج هکلسبا باوص یز یش نالوا خاص
 و ردیتحار لکوک هک تداعس ینیدلوا اف كنانا
 هرزوا بارطضا ندننایرح كتا مش ماود)ایلع كتحار

 ۰ ۰« ردیعیبط یس و
 ھه هب دا و هی بط وه وتاق ثلث ماا یتایعسلف ر وفا

 درد تودا مسعت

 ناسنا ۰ ردیش نالوا ما مکح هلکنا یتواق مق »

 ر هل رو ص كحهیبهدا لوبق یفلشاکی نوجا ےسقوش

 تابا هلا ساوح هسا هدعاقوش ۰ رول هدا هذ عاق

 RA ندکعا راسعا قیمح "یشره زم 2 هل هدنا

 هجربیش یکحهددا سح لرالا "كنور ؛كقوذ خال و

 هریشوا هلن داعش وا هسدا رولوبعوفو هلهجوت یرلتداهش
 از رابه قد مکح



 ویعزا تام ۲:۸

 ۰ ی دنا رو هد هس رده رب یماناب ۰ ردشعا تاف و هد (۹ ۲) و

 هنشاب (۱۸) و لعق هفسلف هر نداد یک ی وای س

 هرکص «یدلیا ذلت ندسویلفماب هلتع ع ههتتا هدقدراو

 تدم هنس شب هللدوع هناي كنلها نانلو هدنوفولف

 مر هدار وا . ردشعا نط ون نر و تح اس

 شکن یسهبلط و ا هلا سد ردن اش ال اب یس9۵-س ردم

 ۰ یدل وا

 4 دهد اقساق

 « زدیل وص و هب ۵یلقع تداعس باف ثلماک ناسا «

(Eهد:وع و هدب راده و لک ام و تاقرمص) هب هیلقع رو  

 تداعس و ۰ مه وا نک لوص و هلیشرب دعسد ندلادّتعا

 نت منم هاو تاکرح كنا و حیج و 01 ارت تحار كراو ۱

 ۰ ردن رابع ندنس هن زا وم 0 ه,لقع تای رفت و

 دلا یعیدل وا بایت )۳۰ ۰ ۱ یتافل 2 دروعسا

 ۰ ردشعت وا

 3 فرد هلا راشم فوسلف

 ےظعا و لصاو هتداعم هللا هنری هوق تیکح و
E EN ENN۰ رده وا صالخ هل ما ندمالا و تحار  



 ۷ ا سر

 ددش نعطهدنتح هفسالف نانلوو یرصاعم هدو و قاب یش

 ۰ رد ولع هلا

 تاسرت و رهتشم هلا منع وق هبلاراشم فژسلیف

 كنابع یهدنرزوا ۰یدا رع وع هلبا هراس و باش

 ۱ .یدیآ قترب قرطره

 ا دادا  ینیرافدل وا رفع راو هنراولمتسا
 «راردکراشم هللا ماوه هدراشفاو » هلردا ازهتسا

 . یدلب وس

 ردد راز وم كملاراشم فوسلف هما لارا

 ۰ نم هل وا ۰ لتعفنم ندعو وا یرش نوعا ناسا

 فدک لوا لا یویع ارز . ردم ز ال مارک | هرازعشد

 لج هتاقتسا یناسنا هيلع ءان ۰ ردرلنا ندا اشفاو

 تعفتم هدانز ندابحا ادعا هدکعا هلاما هع وج رند اعءو

 * راردیک ر و

 3 طاہتحا .كعار وصف هدتاعر هطاشحا تونفاص

 ۰ نم وا نکک ی هکر در وس نهتم

 رززیمد یس :o OE OE a e دفاع

 * هدبا ی

 تو وا ند زوم قلی یا جناب اد وفا
 دل وتهدندهنس 4٩۰( )۵۰ ق هدنسهربزج (ماسیس) سوماس
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 سا تاش ۲۹

 ٠ ردنا ذات ندطا رعس هدول ؛ندسابخ فا ادتاو عا

 نا وا ا طا هح راخ روعا و هنغ دل وا ربح رد رھ

 هنغح هل وا لصا و اکر هب اشیه هب هيلا در ناسا

 ۰ یدیا بهاد

 كنعر هدتدیدم و راضتوا هح راس نالوا مزال هر «

 رب د » ردبحا و لو ۳ زا راعتحا هج راس یکیدشا قوس

 ۰ ید

 تا یو شوق ادم ENS تنفس
 قد O A N E صر و هداف یشر ج ALLIES هلبا

 نالواعوضوم نوجا مولع ۰ ردکغا عت زایش نا وا

 حاضبا ناو و تونل و ا ) سه هل وا طرص دودج

 ۰ و ی كعا

 ندناس وسج ی رات رم طح یلاعت قح هلا راشم فو ساف

 یغیدملوا نک یلشت توعا لوو هاا هس و 2

 و و داعتعا زنا ویا قلا هندابع هداز ندمش ره و

 نال اوا ر توف هتیهذم هکیدیاردا ماود هاما هدلو

 رد و نک کک ا كل اعت

 ر زا هدنادیم هلذلوا عیاض ریش قوچ ندننافل ات

ٍ 
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 Yo یخ رات هقسالف س باتک یجرب

 ۰ رد عبط جاعشحا نوا ناسا هب د.هرفح تذل یکیدایا

 هکر د دطا یل ر .ردہکیا کا نددا قلعت اه اعم

 موم هلکنا هکردهفینع رب یرکیدو بایتذل هاکنا ناسا

 ۰ رد ریع كنهدا تداعس ضضض ندلئاضف ۰ رولوا

 ۰ « رد,عاع7ا همام كناومش و تال هسدا

 ند راتذل تر یرتدل كس هم و3 ص ةفس الو

 راردا انتعا هرایش كج ەهردناتذ) ییرلع> هداز ندرلیٌش ِ

 رسا لع ر درم یاسا هلأ و i ر رهو ۰ یدآ

 ۰ ید

 حالصوحفو نس اتا اشا « ۵ ر ون ص *و ور رو

 دباوع دال قك ۰ نم هلوا فوصوم ها داسف و

 و مال دی: رزرو تا فرج وب لا بلا قو
 تند اش ردا هظفاح یدالب نئاوفو دیاوع

 بويعا ضرع) هب هکر ا یش نالوا قدال هح

 ۰ « ردکلنا ملت هسک ره یرایش تبحوم ییعفانم كءوع

 ۰ یدرلرد

 هسوتیک تولوا ندنسهفسالق هللا س سنیتسشنا

 دوت هدنس هنس (۱۰۰۲ )۵۰ ق ۰ ردیمسوم كنسهسردح



 ما تار ۲:

 ۵ لس ا هدک درد « كدا رک هن راب تاکو لم

 یراغدشح و ها دیمان ییادلیهدنرامالحم كلارا دوکو
 یو از

 نما ماط رز نکرک نار بیر سرا نوک
 دن رازوس كرانا تیئسرا .رایدلیا مذ و بس یسودنک

 كن هم وق رم صاح ا ۰ یدلداما ود هنل و بویر و قالو

 هدک دد« ج ۳ نس رو هد کا نوڪګا ۰ دنس ود دک یسدرب

 كنس ن ۰ نیم دک رداق ا نس » تہلس را

 ِ زدیم رو ییباوح «ع ییغتسم ندکتسلا, هل راز وس

 ول سم ابا ی لس اف تا
 "نددوفن ریقف ارز «ردول ريخ ندنس) وا فصتم هلا لمح

 ۰ یدنا رد « ردمورح ندتناسذا هسا لهاح

 یتفید] وا رک هلکامب مک زوب تنهسک چکر بیلسرا

 هدتعزص وا هک نس رو هدا را هلتءنص ر » ا6ا هدکدروک

 .ردشلتوس « ردیلتراهم ندنس هلی یکپوک زکد
 هتیسفلف دنا ور جندل زا ع ید ات تایی

 ندقطنم ع رادقم رب هللا هیدا مولع هفسالف بونم

 ا اع زانو .«یدا رزقیا لغوت هلبا یشرپ هتسشب
 . رلیدیا هدنسامدا ىج هل وا نکم یتفرعم

 شنا كس » کیدا ررد هاو رف هة الف
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 E یر هغالا س باک یعر

 اوا ردکم ندیش رب عی ۰ یدبا ردبا تعفتمرج هلن

 هنس ودنک یسبر ۰ یدا یواسم یش ره هدناب * یدنا

 ۰ یدبآ ردا قلت یک هفیطل یعلانف وش هذا وب هدع) و 7

 ۰ رد شمالوبعوقو هسقانم هدنسارا هلا هکر مو

 راكقا رەد ردراو تدل هد رسو هدمه “هدرسسع مه

 ۰ یدنا ردنا

 نولالفا ۰ ۰ ىدا خا زا نرطالقا درا

 هليا لرارسرخ هدنناب یک كنس ۱ سرا هد ور

 ۰ یدیارد « رد را و هک ی وایس یرلتعلخ ربع اشداب

 روس ییتسرا سویسود یرادم هس وو رس
 بونلتدح ندهلماعمر هیلاراشم رادمکح نوکر ۰یدا

 هنزو لكشسرا هدنراروضح ها لن ال وا عج هد نسا

 اب وار اتم صا ند وناس و تیتشرا ٭ ید روداو

 قلا ییح .ردا E bC ادص داص» كرەلوک

 ۰ رذالصدا یمهسالآ هلت هل را وص درس نوا یدرص

 هل وا كرادمهح ر نوجا كعا دص قلاب لوس 7

 ۰ ردشعد « رول وا ییردکم ناسا ندنسهلعاعم

 ۰ یدیا راقب شیشح نوکرب هرزوا یداع نژود
 ی ۰

 ۰ یدا هسا وا نک نوګا اعا ها شیشح یک
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  Ehرعنا تام

 هل واهدیفاطرب «ردرلکج هل وا ایوک هکرلرو هرس وک كاما

 ۰ ردرلکح هلوا نیراب ایوک هکراروب هدا فارسا
 ندوطسرا ود «مهنل و هدهلماعم لصا هل مات دصا»

 ۰ یدر و ییاوح « یکی م هلءاعم ل رلثا » هدود) ر وص

 هدک داند » رو هدا لمم هلاج نوڪ ا ه نراسفت »

 هیدلد وس «ردیک یاس هلدازردام یاعا لاوس وس »

 رزح د تدروا وطس را اظ هنابا ور ضع

 تدش ندنغیدمهلو هدهسا شع اح هک ییببس دمو

 جوق هدرا يص عل ۰ شعا شم! وا ینوم بیس یظبع

 ۰ رروهدیا ناب ییعیدل وا توف ندننلع

 یرهشنآ وريف ندندزلب هو رب ار طقس ےہ تیلس زا

 ۰ رد یسەنس )۱ . .) ۵ ۰ ق یدلوت 2.رات و

 هلا رب یننطو نی یا یدیص نسح كطا رفس

 ل ردا لمت ندطارقس و نطوت هداروا كردک ههنا

 بوسام هلاو رف ردشل واد ودعم ندنابعا كن راد رک اش

 ۰ رد دح وم كنها و رق ههنا نالوا

 غیلب هدنزوس باوا عیرمم «نیطف کد بیتسرا
 فولأم هلقلع هریاک او كولمو تعیبط هيف طقف ۰یدنا

 هس و و رو هراز وس كج هر دل وک ی رانا بول وا



 ۲۱ یخ رات هغسالف س باتک یحرب

 هرب یشادر و تدوج كنابشا و لاعفا - یسهلقتسم

 رابح داف يکيدر و ثالقع اح - نزلوا ردتقم

 pl یغیدل وا

 شرو تلقع هدیاهذ یهدنفح نانا كنوطسرا

 نوا ناسا ارز ۰ ردد ودعم ند رایج دساف یعیدل وا

 ينو ؟یدتا روهظ ندهر ناسنا اب .رود ردقو لوا

 ۰ رویم هزتسوک
 ۰ ردوطسرا جد یلئاق لرشع تالوعم

 ندوطسراود « ردن یعرسا كنابشا هلنمح وج »

 < رد رکش كنا هلا لیج لعفو فراعم » هدقدلروص
 ۱ یکیدروک كن ال وا هد و وا « هدکد لرد « رد لاما 2: و

 ۰ یدریو یباوج « شوه

 رددنرزوس كنوطسرا ها تارعف

 e | وع و سا SY ۰ ردم ز ال یش د ۱ هاوطا

 ۸ زات ید وا .تضابر

 یالافطا هير ۰ رد هدندش “تاز هدنرع مولع

 .ردالعا نداناطع ی رلود)| ندن راباب دن را ودنک یلزوک لا

 یشر هعشب ندایاطع بحوم ی هساعا هدال وا رلاباب ارز

 ارنالوا دیعس ینیراودنک راب م نکل ۰ رازی و

 ۰ ژردرکوا هرلنا یرلیش قچهردنل وب هدنراکللسم
۱۲۹ 



 ربعلا تار ۱

 یراکداک و د اک ۱ یکی یسک ود ه رک ار رب 7 ههرک وا

 . ردشغ و هدنعز

 لوبق یتعص هاهلنا رمغ یلا هدام » وطبرا تاذک

 ردفاب مع ۰ ردو و غار و نوا كنا ردیل# نر و ردا

 ا د نوک داوود چ ر

Stردو و ایت نوا یاس نال وا هدلابحا 29  « 

 زسایا و سادات هری وا تدا ناسا ل وا « بول وا هد عز

 راسو «یدا راد « ردلاحم هيا و ۰رولک مزال قمل وا
 ۰ یدبآ رون) و هدر و جد ۵ ز زوج عاوا و سانحا

 ۰ رد رب > د درب و نالعع کاح یکهدوطسرار لیک و

 تد وح تالعو و لا !اعفا ا « كس و ندابشا ا

 لوا هدرلم ج ییز و كالفخاو اب هش وزو یاادر و

 كللقع اح وا ,RRM ٠ اطخ ردو

rتوات هد رند دا رفا هرلهع 2 هوو  

 هنسه وقت هلا طداس و ولرد ه كتوافت وش ۰ ردهرزوا

 « نمهل وا نکم یسم را و دلاک هنر زد هرکی ج هساشلاچ

 لتي هننودام هلععتم وف یعیدلوا راح كسکره

 تداصا هنس ودنک ناسنا ۰ ردلیظم هل دسن هنو وقام و قالراب

 وک كاع وح ۵ سان TS هرلاطح و ر رص ندا
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 ۲۳۹۰۰ ۰ یخ رات هفسالف بم 0

 لصا ر ندنفالخ كنبل وا هدام نوحما ی ودح كعیبط

 «۰ردبا لصا وبشا یش نالند تروص . رواکمزال ینا

 ود «رد یار كن ەلصا یازجا »یسانعم كنو یرایضععد

 كن وطسرا » هدنرلیضعت ۰ رایدلبا و ییهروک ذم هداقا

 یالویه نالوا زا: ندهدام هلا مات زاتما یدصقم ندنو

 یک قەل وا كحد وکو ا یادعبز ارز ۰ رده ره وح

 كادعب تروص و هک و نو یا .لصاح هرهوح تروصر

 توردشراف هلا وص ی واو .ردیسعا لاو هلا 4

 لوڪ هه رهوج تروص ر هقشب هدلاح زګیدروغو

 هسا ر وشد هدر وش ۰ ردیسمرک هالاح ریجن هدو هکردا

 .رایدد «ردکعا هدوا هکردا لوح هتروصر رکید هن

 هعدرا صانع یمارحا كصرا * هرک» هک رد وطس را

 ین ام هلا نا زا . ردیک رم ند ( ران اوه “ام «تاز)

 . راردهرزوآ طوقم هزک رم تفوره ارز ۰ ردایقت صنع

 یغیدل ور نکع .رارد فیفخ بويل وا یک رانا ران هبا اوه

 ۰« رردا دعان ندزک ره هدر

 ا روش زوم ندو دیار اعم فوق
 تل را نیا ن هب وا۳ مارحا ارد هدان د

 هلرعقم ءزح یهدرف «هدنتسوا كنا وه و شل وا لژاق هنکیدنا

 یس E را تانا لا تولوا و ند راب ۳
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 و 0 ات ۲ ۳

 شف

 . ربعنا تام ۸

 ا وا فوص وم لص الاق ندتلاح زر هدام هکدتا ما ود ۱

 نیا لو بلارع راس رشا لاش هنلاع ر کید

 ہلا تاتیلع نکیا لکد رر حاولا ارز ٠یک حاولا

 :رولوا ور

 یاوا اعا یرکید “یاس یسر ییهدام وطس را

 فیرعت لا فدرعت یا ناسیم وا هشنرکیدکی هرزوا

 هک ردیشرب هدام »هکر د هد.الس فد رعت یهدام . ردشعا

 ض راع ۳:۲ «یطع 4 ؟یمجه “یره وحه كش وا

 نا تا
 "ساب ت راض تفافک “كلر "تروص ۳ و

 ۵ ایا یکهدیشح وال یعبدل وا ریس ی ۳ اا ؛تدوطر

 ۰ 9 هد ربع لی

 هک رد هد اعا (فد رعت )دح ی کیا وطس را نا

 مالک لصاح رداد یک ر 3 تعانو یک یکلوا 93

 ۰ « رد یساعنم كا اروي هددهش "ین دم مه ثنابشا تب 1

 ةمادعا تەم هحایشا و ۳ 8 هل وعم ا اا نکل

 نده .یلوا FA .تسا یکدد ش کا نا ندا

 . نم هلّشالک | ندرلهدافا و فدرعت و ۰ ردن رابع
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 4 یت

 ۲۳۳۷ یخ رات هفسالف س بانک یحرب

 یاشک یوتح ینر هبما-ظن دام درع )۱ ۸( كن هع دو

 ۰ ردشل وا عیاص هدراک ز ور <یدابا

 هجامدق و سقت هماسقا لوا لا بها ويح تکلع

 ندا فیصوت یتسهرینک سانجا كناناورح نالوا لوهح
 .ردوطس را نابلبا فدک ینابرج تروص كمدو

 قلوا یرظن یرکید «یلع یسیر ییهفسلف وطسرا
 تاسییترت هلع ٌهفسلف ۰ ردشما میسقت ریس یا هرزوا

 ۶ : ردههساف نانل وا مت هلا دعا و ی واح یی هلع

 رهاظ هلا هیلقع ؛هصلاخ قئاقح هرظن هفسلف . ردلخاد

 a تاع بط و تابهلا ۴ : ردم ولع نال وا

 یلوصا وعل یایشا» ورد هبلاراش ریکح

 ۰ رد روص شا وام ییا مدع یس) رب ردح وا

 نکیا دل ات تاشحا یداع یعد مدوم ندزفل وا اعا

EARلاعالا لہو یلروص ر رحم كج هدنا کشت  

 ماسحا تیپ مدع كنو . یک یقیدل وا د وج ود ہد ا ہم

 لصا یداسا هک ۰ زاک مزال ی وا لصار نوا

 نوجا رخت یلضا وا داحا وش ۰ رواک مزال قا وا ی راخ



 ربعلا تام ۳۲۳۹

 . ردخلا ما ود هن افاق ےل عت هلی اشنا هس ردم ر هده اکته زب

 ؛ردوقوا راسرد یص وصخ هنداقدصا لوا ندلاوز تو و

 .یدا ردا سیردت رتسرد یو هریف ج نقاب هماشفا

 ندنکیدلیا سدردت هدلاح یتیدلوا ررو یرزوا قایا
 : یدلدا هع یمهسردم «نیساشم» روک ذم ھار

 هلا تایعببط ءاروام و تایعتبط هدانا لوا وطسرا

 .یدوو هنادرم ی درا ,IN ,اد هنن زانو تایضایر

 بواب را رارمر نوا یس ۱ یسلاها هنتا هدننافو
E2 

NREبورق ندارف هن رام كنوطسرا یک  

 ٠ رايدلبا

 لانو, یدا قوچ كب یتافیلأت كبملا راشم ےکح

rد کا ےس .ردةلعتم هاداو عورف  

 .یدل وا فلت هدراک زور

 ردرلن و یربهجرلشاب كنتافلأت

 اصف ؛رعس (قطنم دوخاب نوناغ را

 «هعیبطلا اع "تاناویح جرات اک یواح او ایف

 . تالفلا لع ؛سفلا لع "هیلقع ةغسلف

 نالوا لماش یتیرلنف ځرات يفوت لع ؛تابضایر

 لودو فورعم هناونع یایسیلو "یتاریرحم و یراباتک

 تحایس E ی 7
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 o+ یخ رات هفسالف س باتک یجرب

 ییسهفاک كف راعم و مولع یکیدلب كن و ط القا وطم را

 زور زا تالا ماطر یکدم ەش كنا و شعا دحا

 اھ هنأر كن وط الفا هلو ادم ضصعب ۰ ردشل وا قق وم

SEAوط الفا مھ ی «  E۰ روف قح دمت  

 .یدا رد «ردال وا ند هب وط الّوا ہک هوح طوف

 قح هدأ وا قلح كا ےک العم هدنناف و كن وط رلفا

 ی ها ندن رک دعا بانا یس ودنک نکیا مولعم یک رص

 هات ك سای ره یرادمکح را هلم نع هايس و ی

 سو: لا زد وت ره هسه ص 1 یدلبا جاو » زا

 .ردشعا ی هددس ه رب زج

 یرادم 2م ان ودک ام ۵ لا: هنب اہم ) (٦ هر | لف

 یتیدزاب هوطسرا پیلف .یدنا نیږعت عم ٠ یدک

 وا NS ما دن دنا هلمدال و كع وا ن» هدن وت ۳

Eم ردنا ھن نوڪا یکیدتا دلو هدام ر ثتاذزب  » 

 هد شاب ج وا نوا هد رات وا a ۰ ردشم زاب ود

 ۰ یدا

 شک ا قیچی تب ورک" ر ار :RE ۱ هدر را

 مان موسا عفا و هد رهش برف هلند وع ههنا هد رات )4 ه۷ )و



 ربع تارم ۳۳3

 بازو ها وسرب هدک د)دبا ناکا سروغاس هدلاح

 هدزکبحصا» قرهقابهرادرک اشد وج وم نوطالفا یدعهریو

 د راو كجو برج «رلا و وش هاشم زوال
 ذاا نوحا سروغاس بوقلاق ندنرب وطسرا هلکللوس

 دا ربا كن وطالفاو دوعص ۵3 رش س اع نال وا شع ! وا

 نوط الفا ۰ یدلبا اطعا تباوح هنس هفاک كن هلدسا یکیدلیا

 هدق رش س اع » اناطح دملا راشم زا دم < 9 ند و

 هلتفد لاو هز ؟لغ وا ۳ ییدد و هنادیم كنوط مرا

 قزر ۰ردرلیش یکیدلیا هدافتسا ندرلسرد میدن وف وا
 .یدلب وس « ۰ ردلکد هدملا ےن نامرح و

 هطیع هنت واک د فن ولت را نوط الفا رو ندن ون

 ہر زعل ردو هب هحرد یيکيدتا قلعت یرادفا ردنا

 یارک یدو ییلعت ه وطدرا كيوطالفا رد ةا انتعا

 « یدبا هداعلا قوف یعظعت هب وطسرا ۰ ردهدایز ندهنس

 زو راد هح رز ندمولع ثحابع هدنروضح یسیرت

 رد « هلب وس کف هدن وسل وا رضا لعع روط » هبجا

 راه و دف « مل هداب هل وس یکی ز وس یدوم» هدک دا وطس را و

 قیرح» هنسهحرف كنوطسرا یسهلج ددیمالت «یدنا

 گن وط زلذا یار یرلیضءب تح و راراقاب هل رظن « هدانعلا

 ۰ یدنا ر ردا 2 هل ةد



 ۲۱۳۳ یخ را هفسالف س باتک یجرب

 لابصنم نوت نوک ریس ندا 3 ودک امو ندهناب و

 )۱ ۲ ۰٩ )۵ ۰ ق یدل وت 2 رات و ی رهش اریجاتسعفا و هد رو

 شیکسلخن ندنسهر زج ی وا ۲۳۱۰ )4:٩( Gy ۰ ۰ زد یمهتس

 و دشعا تاف و هدر

 د هدو د) وا اب هنشاب یاد ۷# درد ا جت

 دلا کک دعا ن را ادا تاپ یه
 یوطس را هدا ز ندەلج هدنا یار اس نوط الفا

 ادب یا کا نور اعم ا را
 ےل هسروغاشب هدنچما روک دم تبب هلآ ذاخنا تم
 هسدا س روعاشب یسک زعا] هن وط الفا ییسعا م ولع

 ساسان وطس را تب و وا مهفلا لیلق و نهال لا اش

 بادا هسروعاس هژتفد لاک نوط روا ۰ یدیا قح رح

 یا یعلاعتوا وطسراو«یدا راقیح ندنغالوقر هسرریک

 تاب ین وا ک مارد ۰ یدناردا ش EE تب ه طفاخب نا

 هرخاق بلا هعروعان و ند وب هلا تاسه دن روک ذم

 یززفدل وا ر طا تبکلع لاها وراد كر ن ینایلا



 ریعلا تام ۱ ۷ ۲

 ی. 4 و عاق هم سفت am زود ندا ق ل |

 لرو رطق سم رط و دنک ودنا طا هلا هک بم هال

 ۰ ردیهاد هنفددل وا یتاق ز وفط

eنوک (۰>۳) ادّتا أا ه دن د راد ناب و یوم  

 لراتوا زاها هدف سوم نفو ندا رامتعا مو مبرو

 لاصح-ا تفرعم هننابسا كن هب ددع تا وصا ندنتعرس

 فورعم مدقم ندنسودنک كتي هدناسح ۲ نابلبا

 نالوا کا هداز هشلژ عاوا هج هوش هنع وب حب وا

 ۰ ردس ودق ود وا

 لاک ر ومشع هل رنا و نع ) تام « و 4 رها وظ « 1

 اس ناد یکتا كهروک ذم تک J ۰ ردد ودعمند رلذآ

AYنالوا ج ردم 0 کا تاسخ را زکلاب تولوا  

 8 ردشملاق ی را هعطق

  ۳ PVرداع وا كسخام وة روه شم تاہط یلدص ٩

 نالوا فورعم ود نویاشمو کوب كندفسالف یامدق
 عضو لوا لا یهیقطنم ےلاعت بولوا یسر كنام»>

 نوعا یدل وا وطسم را ندا جارحا 4و ندهوق و 7

 تا رسم یار طعمه ۰ یدابا راسا اک 32 لوا

2 



 3 یر هفسالف اپات یر
 یسهدوحوم راعشا كراو ودیما ءرو هدا قالطا ی ور

 بونلوا عبط هدمادرتسما هدنس هب دالیم هنس (۱۸۳۸)

 ۰ ردشلداقیلعت هدر همشاح هن رز وا

 بول وا ندنسهیعیبط "هفمالق نانو -- شوند وا

 دل وت یمهنس ( ۱۰۳۱ )۵ ۰ ق هدنسهرزح سودنک

 ۰ ردشل واتوف هد )4۷۸(

 هن هلتح اس هرمص+ و سرد ندن وطرلقا و سابحرا

 اشنا هسردمر هدنګرات (4۸۱) و تدوع هسودنک

 ۰ یدرداب هناخ دصر هدر كردبا

 نا صخسا ی اع فک کرر ولت شال ندا را

 تعا ۳ ی هصاشاب هحتتبه و هسدنه طوق و شعا

 قالطا (نیمهلادیس ) اکو نورشیش ۰ ردشلیا

 رود
 یضرا هدنماظن نالوا قلعتم هنانکلق سوسو ود وا

 راتعا 9 رم رنع 1 صرب هنس هل كن هد واع” تاکرح

 رس ج كچ ارات یو لی اردا

 هنغیدل وا یشات ندنناکرح ثاک الفانالوا توس هدحا و

 هنفیدنل و ترابع ندهدحا و تک رحم یرلتک رح لكنسه و

 او رک كتارا راسو جوا نوجا رث و سو



 سلا تار ۲۳۰

 . رده رعش تافلؤء یفلأت دفا كرو نم ےکح

 ء۵ لرصو ر ۰ ردی واح ییافاو A یسسصعب ندرلن و

 لاو هال ایا نی تت واع دراو یدک راک
 اار رد ف یتا لاد یاس یل ا
 ددل راد او١ ردنشخاب ندنارمط+ یرکید و یک

 حرد د یی دافع یدنک نال وا هند و رحم" و تدایع

 دوق یغوح كنهدیصف یکیا روک دم ۰ ردشعا

 4-غل وا دوح وم یس هیعطق ر نالوا قلعت هتعبط و

 .هدزرطكحهسوک یسبه ڭا ی هروک ذم هعطق

 فلوم نداتک جوا هدوحوم ٌةعطق نانلوا رک ذ ۰ رد

 یسیهکا ۱ نده رب تفرعم لاوحا یسک رب بول وا

 راستعا قاعتء هداعا یلاع و نیا هد هیلاجا تروص

 روماو ندرصانع بک رم ندرلتوف وا هلرتوق یکيدلیا |

 هللا یر ههلا کوا ۰ ردنا تع ندناناس هلا درع مط

 ندنلابقتما كن هیسف لاوحاو ندهبسفن و هلا روما

 ۰ ردنحاب

 یابشا وتباداج یک سور وا ءدن راعشا سیلق ودیما
 نوا یر ره ةو اولا نما یا نا

 .هلیسرلک | یییاعم و شمس وا تروص رب لداق هه ولا

 كس ورب«واک و وطسرا «ردشعا افخاهلا زومر قحهیم

 ا



 ۳۹ تم ا هدنمالف س باتک یصرب
 ی

 نود وا هار ول وا تدح ردع ره هدیاه دا ها عسا

 خو وس ج هل وا ها رهش هل اٌیطح رد-9ه راه ردن

 نايا  قجا كب نداد تابت داف ردا وا هدقءزای

 ۰ رول وا

 ندشالع نالوا هدننب س“ هلا را سیلق ودیما

 ۱۳ ی ضرا * ک ره .دل وا ن ۳ هدرز وا «
۳7 

o 

 س۶ ۰ ردنا رود ۵ دی دم ا ترد 3 هدزوا رطا

 لصاح نصح هدنعا ربط ندنکید ردنوک ت را نج هص را

 لا رخ تم شک و درو نم فوسلف ۰ وه

a e۰ ردفا وم  

 هب رات a لوب ¥ ا D aA ود a سالف ودیما

 اط ودر 1 ۰ ردع و: صم ندهدام ر هاشم هر والب [م وب

 ) رد ریطس» * هرداد ر ریبک مر > ۰ شغل وا كهل

 یا ڭتاتا ہد دس د رس ص جن ندناناس سلف ودیما

 یسدعیج هدلاح یعیدل وا شلیوس یهیدل وا ثرابع ندد

 وا A OSL ۱۳ احب مداهد ةن وا وما ا حج ییا

 ضاماو هنغردنل وب هی همس هوو هر ر ضعإ هدناناس و:

 دم ود رم ضا سا تولوا یک هسیاویح صضاما هیات

 تهاذ هدهنکحهدنا تشن ندنفالتخا كنه زارفا "هو

 ۰ ردشل وا



 ربعلا تا. ۳۳۸

 2 ا ل هد هج رد ا لوعع

 سدقت لاک كنراتضح قلاب دوبععو قلطم دحا و
 N RIE ندا نشو نی ودر راکفای راه رو

 هر عرش دح هدنسا را ایان تاد وشد هغو ایاضق

 هدر كج4 د » قالط الا ىلع قلاح « تویمهدنآ تدرون

 هللا سا تافص و اعسا اط ر دیعب ندیع رش فو و

 ی لقاع» ییسو ق ورآدبم ۱ اپ « تعط » لی

 رفتی E اما علرمد ۵ نم

 دودح هحداعتعا یرلع اتراسح هندا را تا رییعت نایعا

 یک هیناسنا ریهاشمو هوا مارجا هلز وام ی هیعرش

 بج ومد هراعا E اش تيد وبعم و تدس دو را ررب هراس

 تمام یییرادصصا و تالاک رهلوق و . رو هلوا

 ِ ردرشعا دابر هلا هكا و

 ر ره ۰ ردد وئعم همعفد روما یسهدام نادا

 نال وا RE عدلا نم  هناهذا هددیعاعجا تابه

 لباق هلتعسو كرارکفو تدح تالوتعا هد تاداقتعا

 فرط نم كتعدرش تحاص ر ندنغيدلوا ربع و سیده

 دذ ریس دق تاغعلس نا وا ش 1 ویع وف و ها هاذا عو دنیا

 راکفا E ادهدیاس هع نر ۶۱ عاب ۷
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 ۲۲۷ یخ هقسالف د باتک یحرب

 رو 1 e e ha دوو یاس و ۱ لا كەر و ر اس 4 دا سازش “داسا هر دا

 هکر بد هرکص ندک دا نام رد و هداقا

 ره ۰ مدا زف لوح وک ر هدا ٹتناد 6 «

 جد ( توا ) تاب اضعب ۰ مدلوا شوق هرکص « قلاب

 ۰ مدیشل وا

 نوا لا یهنتس كن زوت وا ندا قلعت هنسافتم

 نیل عن  هرکبص ت ناولو هدنحا مع هنس كی جوا

 كناية شاو رول وا عضنم هلأدبم كنهبدا یایشا بوقج

 ۰ ا ساح هدنوګا هب دنا تل یراسه

 ل راانل و یی ریصاعم یمهدساف تایفسلف كسیلف ودیما

 كف وسلیف وش ۰ یدلوا تیس هریغت لوس كل هدنرارگف

 هکرد واح یتماقس ردقلوا یتایفسلف زمگ؛دزاب هدو راق و

 ربا رب هل ڪڪ و ۰ ضهر وک حاییتحا راصا هن وت

 : زر ندناصعا لوط د هح هلع لباسم نایعا ۳ هدیه دم

 هناسوسح هغمالف یامدق هکروهن روک قحا كب

 یسدعظع تاربثأت نخر ورکس هوق یعولع ندنا قلمت



0 
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 اتا ۲۲۹

 سون ۰ ردشهالغاب هلرنغاب یلزک ماط رب زغروک هزوک
 دولخ هحدسح هدلاح ید وا ولغاب هرصانع وا هن رمژډ

 ۰ ردیف یزکرم كنهروک دم سصانع ۰ یدلیا ربع هلبا

 یسیرب كراثوف وش ۰ ردراو توو یکیا نوا گلف
 ندرلتوف وا هسعح تفرعح ۰ ردە ی رفد و هسا

 6 رها تالش

 یمان رک یدنکب هدنلصا لاک 0 ۳ «

 صو ص# هفا وط هدام ندنغددل وا راتفرک ها رمرخ هلن

 ر هدهنس كب حوا ره ۰ ردهنس كب زو وا یتدم نالوا

 (ییاکش) یکلموک ندا قلعت هنشیام یهدد وج ولا 19-3

N ۳یکیغاشا كناحرد یکیدلیا باعا كنالدب  

 يورام وک ۰ردناسنا ی به اب یهد ورویو < توا ىد هاب

 ندهدام سف هد : ا لصاف نامز نالوا یضتعم هلیدمت

 ی وان سفت میس لج ییا روک مایا ف لات

 حاورا رده پرا حاورا یمیضعب ندهروک ذم ماسقا

 مرک و فرش بح هکردبا ماهلا یریخ هقلخ هسراح

 یهارک ۱ هدیسیضمب ۰ ودیا ندماهلاو قالخا
 . «رداقوسهرشینآسنا هک ردحاورا قجهلوا بجوو

 ناس هلمحول وا ییهروک ذم هفسلف سلف ودیما

 لئاس و نوعا لیصح یتسامنا كناهنع ثوح* حاوراو

۱ 1 1 
3 



 r یخی رات هفسالف س باتک یجر

 یکیا هلسیمان (عفاد) ضغب و (بذاج) بح ۰ راردزئاح
 ووا هیموع تعهد وا هک ردراو هیلصا تلع

 یسر كتلعیکیا وش هدنګا تفو رب یتسهلج كنامشا

 و یراتک رح كن هلصا ارز ردا مست یرکید و ممس

 ندهروک ذم ٌهبلصا هدام ۰ رده رر تاک رح کا

 هک یدلیا نوکت هدام ر نالوا لماشیناناک لوصاادتا

 ندو بولیغاط هدنګا تدم ر نوزوا كن هدام و

 تاقولخح وش ۰ یداک هروهظ هللاه تاقولح قاط ر

 ( هيل وا تاق واح ) ی وا موسر یکیدایایمر كع بط هل اه

 تانشاک وا نالوا لاکشالا هب هرکص ندنو ۰ رد

 كتعبط ۰ یدروتک هدوج و یتاناویح سوفن هدنجا

 لاردا فرص ییسنعاس ولرد ره تبع یکيدليا اضتفا

 مدلی ت یاوک کیش رک وم کلا
 نقالتحا هد نا هنساصع) تيش ضو ندناشاک »

 كن _بیضعءد ندهعبرا سصانع راتروص و هکر د اا

 » رول وام ولعم ندنحا ما 4یو

 ندنطا را هلت اتع وا یش نالسد تابح »

 ع 6 وس هک ردصت ریظع 1 ۲ یسازحا عیج

۱ ۵ 



 ربعنا تام ۷۳۳۹

 4 ر ورغ ۰ رد را شعا لاخ دا دزورص یرلد-هلا نو

 رادام ار اد wei مدح ندنفیدل وا یسلک فاصتا

 مزح ندرفاب هدنراقابا " جات رب هدننساب و طع یفارطا

 7 4 عددا وا شفا زا هنرزوما یی رحاص تول وا

 ندعلح هدب رس كسار و واد ید رلد و وص كاا

 تد وسع هل راتتحا تدح و بور هل روص لا عا

 هد کز « یقاط رب ۹ یی هک وک « یرلسععل ۰ ودا

 ی د هشاط و ٠“ یدش ود ندا وح » لسی ٤ یدلعوب

 هدنعاچ 7/1 تولد وس راز وس یک * یدع 9 ىا «

 هنګا ناقلوو یهدهشا یسفت لب دصعم فا ییس ەثج

 هل ہما » لواع E « هدنکا تابع سالاق ودیما

 ی وركلاع نویس وش . ید لباق هندوح و كهلا ر

 را نالسد هعبرا رصانعو یرازدلی هرلنوب ردا

 ءام * ( نوتولب ) اوه ؛ ( نونوج ) ضرا " ( یرتشم )
 ۰ ردشعا داوا نک اتم ی (شیئسن)

 ماسقنا یتایزج كتا وکم ) هکر بد رو نع فوسایف

 ی هیلخاد تىدا ه دی لح و یسهلج ۰ رزعا لوف یربعد و



 YY یخ راب هقسالف س باتک یحرب

 PR یامدو هرره ۰ نام هو رصد مه هدنعل اع

 ید لر نسو ندنتبدلبا اعضا رگ کا

 ا ۰ رد وط یلوب معلعت یکیا هرز وا قل وا رکا

 هک ی دا صوصح هرانالوا لخاد هنبهذم لو یعیدنوط

 وش ۰ یدیارفلا هل بودا نایرج ندزغا ےلعت وب

 :یدا لک د لو روا هلشنر مجد هرّوت هتاخصا تهدلم

 ۰ ید هدنګا تاو

 2° یبه هن رز وا راکفا یساسا كن هم وط القا ةف

 نالواترابع ندهدسافقتافارح یرلهدبقع درایو یکسا

 راکفانوط الفا نکی ا رص هذ رلت دابع كنه اسو لساع

 یدلاع تاسک ر و یی د وج وم NL قا خب , هل وڌ

 A هد هسا شاو یغددلوا ا كملاح وا ماظن

 ربعطا و مریض ی ee ند داعتعا هربا لت دهلا هک هدر او

 ٠ ردشمامهدیا

 هد هنن دم مان من زی یا ند هیلقفص د لب س سياف ودیما

 نال ر دعا دلو هدنک راب )۱ .۵۰) ه ۰ ق

 ۰ رصاعم کا ین لا فو ید رهام هد راعشا و بط



 ربعلا تام ۳۲

 نالواروهشم ود « هي وطالفا ةفاف » كن وطرلفا

 قوج كب هدنحاتیتسا هدهتسیا طووبضم اربرحت یعلامت

 لنسهیساسا هفسلف یسهقشح راکفا ۰ ردراو تبوعص

 یناعلعتو شعار هلا لاکشاو زاغلا هدرپ هدنسیدایم

 هدنرلارا هم صاع *ا بویمرت سوک هدلو رب مظتنم

 ۰ ردشعا ان هشرزوا هرواح هلیشرط باوج و لاوس

 كحر و تامولعم هنفیدل وا هل كنقیقح ند هر واح وش

 یرابتش یغیدلا ولف ناسل ۰ نمهنلوا هدافتما دات

 هک رارولو ابق ردق لوا قیاقح اصعب رلندنا هعلاطم

 ۰ نم هّمح هح راخ وا ها او تال هل ی ربسفت

 ر ومر روا یاره روت مچ اب

 یرامالوا روبح هکعا تعجارمع ه هیفرح *یناعم یکی لح

e۰ نم هل وا  

 هعفد ر توو كفدوف وا هلتفد ین رازوس كن وطالفا

 هراز وس تح هدا شوش یر و ایفاعتم و تاعتا یلعع

2 

 ولرد ره ییرازوم ید اتضعدو ۰ نس ردا یداصت

 ۰ نس رول وا رو, کیا لع ی ردا صم كنەشو ایوب

 ناب رکف ر هلا هفت تارابع هک نسرروک هرک ر

 هدندارب | هفت "ییاعم هلا هکر هک س راقاب O 1 رو هدا



 ۳۳۱ یخ رات هفسالف  باتک یجرب

 قلم یر هطسا و نیطس وتم هل تهح یرلتببط و نکسه

 نیطسوتم «یرلکخ هیمهدیا طالتخا لنآ ناسنا نزسکعا

 هرانا اراد و ینا واع سا وا تولوا یهارزو دل لو ولع

 ر :aS یر ره هل راطسوتم * یرلکدلبا لیص و

 ماع مصانع ردا مکح لقا رب هدلاح یغیدلوا نشر
 ر یک «ینیدل وا لک هل عون 9 یعهلج كنازحا راسو

 ۰ ردخلیا ۳ هدر و 5 تاتک هدساف دیامع محاط

 جات هلا عابنا هنعلاعت كسر وعاتف نوطالفا
 یاحورو نام 9 » طو ° یدا لاق ه>ا ورا

 نداء” نوعا كعا لوخد هماسحا هدلاح ییددل وا

 تونل و رار ۵. دم یدال و ه دن ایح ی یکیدلک

 هو اد کس تدع نیسو یکحهدا تدوع هاع” تایطادعب

 ۰ ات هد.عز < یی هل وا

 لاردا ی رلم دم هدیدرآ ون هب هفت ماجا كحاورا

 ف ے2 ور ندنعح هم هل وا اخ هہاکلاب ند راس یکیدلیا

 را قیام کلن تولوا در هدف راعم ندا قلعد

 ندناداعتعا لج كن وطالفا جد یعیدنل و تراس ند

 ۰ یدیآا د ودعم



e ۳۲۰ 

 هللا یرلناونع اردا ؛ هدام “ هلا هيلا راشم ےک

 ؛ لوقعلا لقع یسععر لردا ذاا هثلث لوصا

 یتسیهج وا * لوا بیس نوجما داسف و دلوت یتسیهبا
 لاعو شا رابتعا یناحور رهوج رب معاف هلا هلا تاذ

 هنس هفساق بول وا لئاق هنفیدل وا قولحم كّمح بانج

 ۰ ردشم ردش راف رثص صعب ندناروت

 مدع كناساکر ار هلبارارقا یتیرتمضح یلاعت قحنکل

 قلعت هلاع یشح نوکم بويعا قیدصت ییروهظ ندضح

 هب هعونتم لاکشا هلا یظنتو بیترت یهعدق هدام ندا

 هروهظ ريح نداع ریح یهدام یمب یتکیدلیا لب وحم

 هلو هلاع ردا ریت ندنسیضعب ییسیضعب هلا حارخا

 رایشیک راعحاو هرضاح تالا هدو و ینکیدرب و ماظتنا

 کا هام م كرا نا اهنام ات ی ها
 ۰ ید ردنا داعتعا

 ا و نا فا مات تالا
 نویلفس ؛ نوطسوتم “؛ نو ولع هقشب ندفح بانج ارز

 ناکس بول وا لئاق هنرادوج و كنهریثک ہلا هلی رام
 ۷ ههلا »  هنسهفاط ؛ « هبولع ههلا » 4 ه واع”



 ۳۹۹ ید را هفسالف س باتک یجنرب

 الا هزانحر یلکذ ےک ك اغ یکەدارواو یذسالت و

 .رلیدلبا لام هماقا بوردا ر جش ام رب د نما و لیکشت

 لر تاد ناتلوآ نقد هاو وار کرد
 ه هلجچ هدبداع و قالخا و 0 تعفع و ٍِع هک ردىهلا

 حدم یا هسیا ردا حدم یم < مک ره «یدا قثاف

 ر واو « یدا هدنا یعوج 7 3 . رول وا ش کا

 لدالفاص شیدسح كنوطالفا نس نیمز یا » هدنفرط

 تا رو کش ده ندا شامروک مول وا كنا هسدا

 ۰ رد رغم زاب یر كد ره رابع « نم هل وا نکگ ی وصح

 یا یا لر هه هک تو کن وتراقا
 رایدلیا هوفت تافارخ ولرد ولرد یک « یدا یلغوا

 شش وا هجر هوك كنهنتتلا یا كن وط القا

 رار هلا هجرت ههحریلکنا ندنفرط تاد ما تیوزو

 یلعت یاد رادشاحو لحرف هرز وا هروک دع تاغیلات

 هدنسهب دالیع هنس(۱۸۷۱) تاقیلعت و تاغیلاتوش یردنل وا
 ۰ ردشلدا عبط

 ندهفسالف یامدق ین یهذم نالوا هح هفساق نوط الفا

 .هدناعانط «یدلیا اش هشرزوا ی هم كناذ ج وا

 ادق و  هدنایفبط یاروام و تن یا نیو
 ردنا عاب هطارقس هداداو نناوف و هسروعانف



 یا تار ۲۳۲۸

 هلتهح یدعو فلخ ساند نوط الفا ندنکیدعا و

 یدلیا را هظا دیدم ظیع ساند هدفدالشاب ه هذخاوم

 یوطالفاقلارا وا كساتخرا یراذمکح همن هدهسنآ

 .نوطالفا هنرزوا یراعشا نالوبعوقو راد هتوعد

 ۰ یدتک هب هبش ضا

 كر هلا ر AER ےکح

 ۰ رای دتسا كعالاخدا فن اا وک ییس ودنک ر ! و) هتنا تو و

 ییدنا تدوع ندنرفس ی

 هده دم برف نوا ےلاعت نیا ت وار وک عادتما

 كنهردموشو اشنا ییهسردم فورعم هلبمات هبعداقا

 لحاد هارو نابل وا رهام هددیهدنه » هن رزوا یس ومق

 فایر ام ۰ ردشعا رب رم ییسهرابع « ردقح هم هل وا

 ددعتم هد اورد قرهنلوا سرد رلذف و قوح هدهروک ذم

 ۰ رد ودعم ندا وطمرا a رد هو . رو

 هداعلاق وف ی رت ام رو تی كنسلاها هنا هدنعح نوط زلف)

 هنس ودنک حوف حوف قلخ هدن تو وا دال وا ۰یدا

 .یدیا راردا عاما ینەالکو لاقا

 *كلام هنسفن یاوه ۰یدیاروک زا هیلاراشم ےکح

 یلمأتو یرکف * یوادوم ًاعبط شوشپ “زوج ندیم غ
 ف ا ندح ور ردق هنر رخا یدا علح “یوو

 قلخ نا هداف و ۰ زدشعا راشخا تعانق هدنشدعم ما و

 تا یا

۳ 

۹ 

+ 



 ۳۱۱ یخ رات E باتک یر

 .یدروتوک هن رهش انز هجرار یوطالفا سویلوبل

 ینوطالفا ۰ رابدیا ضغاب هراول ها یسلاها روک ذم رہ

 چ هار هال نادا دما كلوا

 سیسرفنا ۰ رایدلیاافتکا هلیعب بویمهروک راج یتسارجا
 .یدردنوک ههنا كردا ارشا یسودنک یاو رق

 قلا ماقتا هدکدتشیا ساد ینیتدوع ههنا كن وطالفا

 بهاذ هنفوخ رردتا مای هنملع یسیلاها هننا نوحا

 ا یاسا لردع نام وطالفار ء ییلوا

 ها فراع- و هفسلق » نوطالفا ۰یدزاب بوتکمر یواح

 یباوح « ردلزوک ندلافتشا هل ریش یک ماشا ګا ا

 ۱ ردثشعا ر

Eکا هدننامز یعلرادمکح كد كح  

 هرزوا قلوا ها هعفد هلن دعم كا وک و ظع و

 تویر و هدب افهد هسا شا تیا و تع زع ۵ ابر, ۷

 هدوراقو رار هلا ماود ه-ااظم یک یایاب هدوا

 نوطاداتفا ندا يه ید د ممالاروک ذم

 .یدلبا تدوع ههنا

 عا ار ینسهداعا ندافنم كنود هیلاراشم مکح
 نداد هل ردیک هبابزلیس هن قرهلوا ها هعفد هرزوا

 دن دع وه رکص .یدرو زوس ادتا سد هتک دلا: ناکا



 ربعنا تار را
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 (ہکح یلاوح وا دلردک هرصمندنهدل وا لصاح تعانق

 ده و ۰ یدتا ما ود هو راعم و نونو لاصکسا ندا

 یتحایس دنه نوا ا تادافتسا جد ندنسام>

 ۵ رم ودوا ندنعید) وا عزام af ید رفس را 4 را نالوا

 4 رف :یدایا اا وو 2 قع 7 هد هب رق مان

 یتماقا هداروا :یدا قو لادتعا هدنساوه كنز وک د٥

 هرکص - یدا نوعا مصعد ی ۶ ول ارصاح رعد و> و

 ST .یدنلو هد رله راح ناو ی9د ۳ و ست

 .ردشاوا رفظم هلب ریبدت نسح اط نانلو رار

 1 a هللا وح ا زابس هءفد ج وا نوطالفا

 هدتامز كلاظ رادمکح مان سد یحنرب ی نع یحنرب
 ك عاف ہدارع هماقا و ییحانصف كن وط الفا ۰ یدبا

 یکددتس وک لباقم هاب د هج هسا هلاکم ندنفیدل وا هدابزآ

 شک دارم r هل رهل وا لان ساد ند زا تخت

 ندنرافرط رلتاذ مان نودو نیموتسرا هدلاح یغیدل وا

 طوف و رظن فرص ندا هد رز وا اه نالو.ع وف و

 ع” مات سویلوبل نانلو رضا هداروا دورولاب

 * یدتا ته یا ریکسا ود هلوک بور و



 مرا هفسالف س باتک یحرب
N e 

 هنشاب یمرکی بووف وا ندف و ساف مان سلیئارف یرل- رد

 تدم هنس N شا ذات ندطارقس هدفدل وا خلاب

 طارفس هدوننا * ردشطنا ماودهنسهدافتسا سا كطارقس

 دز وا ییضت اهاطتسا .تفو یگیقتلا ه هک اع تڪ

 ۱ ۰ یک مس E راهی تیام
 ا ترس نا رب هلی سدعالشاب هزوس

 ندنو درداتعحر هن 4 اخ هلا د دش ظرع ندنکیدلبا

 هنحا رم هل ریڈ ۳ كس هعظع نزار و ردکم كب ینالوط

 ماعا a 1 ضراع فارحار واتدش

 هدک دتشدا ییهدلن وو هسيح ل رەلرڕو مکح ند هک

 هرلع ها ۰یدمه وا ردتعم کک هد نوڪ ا تاک

 ار ناروا ندنکیدمهدیا لمح هغمروط وا هدنرهش هنتا

 ی راندا تفاقر و نیدیف رک ها اش كطارعس هلا

 ۰ ردشعا تع نع دن رهش یراغیم تاڪ اسالاپ

 قطنم اع هرز وا نسدنمم قدرط ندسدیلقا هد راغیم

 مان سودو اوت ها ورق هد ندعفد وقف وا

 هايل اتا هدعد و تام ولعم عیسوت هح رو ندف وساق

 مان سوترواو ساتیخراو سول واف هداروا هلتحایس
 تایفسلف ذخا هلهح و یعلاعت كسروغانف ندرلف وسلیف

 هنس ودنک هلا مولع یکیدنرک وا ندرلنو هددسا یدلیا
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 ربع)ا تام ۱۳۱۹4

 یابایدیف ضب نکلاب ا رال سفت بر كباتک وا

 . رد شام هدا هفاضا هبئزج

 ۰ رد روهشم لا كنات وب هفسالف - (نوطالفا) نوتالب

 .تاف وهد(4۷۰) و دز ون دنیا یس هنس )۱ ۰ ۲) هرس! | لبق

 ,ندسدن الد نوت الب ۰ رد سیلقتس را یمیلصا سا . ردشعا

 امت دقیقا وا" ایم وع یا کو

 .تدرعت رابع ۰ یدال وا داهل بقل نوت ال ندنغیدل وا ضرع

 كنساناو نوتسرا یععا ڭنساباب ءراددد نوطالفا هلا

 اانولو- و ندنفرط اباب سورداق ۰ ردیویتش رب یعسا

 ۰ رد دحندنفرط

 «دراح یدحودع قالخا و فاص وا هبااراشم فوسلف

 نهذلا دیدح "لقعلا عساو "قوذلا بلس ؛بقاث یرکف
 * یدا صدرح ه هسدنه و

 هلا يسوم و ر وصت و ناقنا بسک هدفراعمو نونف

 "لغو هلداشنا راعشا هرکص ندکدتا لاغتشا تقور

 هد راتف و یکیدلبا لاغتشا یکی هلا راعشا ۰یدالشاب هکغا

 نژسوک زو هدتعبط ه یکص «یدنا ردآ دیاقتیم و ربم وا

 )تکی دوو وک نک رح هنس ودنک + یس ههاس راعشا قو

 ۰ یدابا قازجا توا هشدا یسیه

 نالوا قلعتم هنسهفسلف كسلقره هدننامز تاهک

۱ 



 .NT یک را هفغس الق س .باذک یحی ر ۱

 نکا هدن رشات زوت وا دردا داو ه دن رش ر وص داور

 ی ۰ یدلنا نطو هداروا و تعنع هب هه ضا

 داکعا بالج هه ا یسدیلفا هللا یر رګ ساقلا

 هل يلعت هضاب ر مولعو rh سو ام و هدار وا سدبلقا

 دال یا اە رد تافل ی های تلاش
 ۰ یدیا

 بول وا یهود دعدم ترا شل دحایضایر كسدیلفا

 هکر د رتافورعم ود (سدیافا لوصا) یرومشم لا كرانا

 تراع نا شد نوا E ید ولسنا ا

 ه مصع حج وا یار زیپ ٠ داما ی هیصابر نوشنفو

 یی هس ده یگ و كنو ۰ ردربتعم و ل ویعم هرز وا لوا

 كنه دنه اا میلاعت هدن وک یکنوگ و و یواح

 ۰ ردیساسا

 ا 4 هس دنه مدوم 0 بل ام یاتک وا سد اقا

 ۰یدا تزابع ند هو رفتم لئاسر صعب وا ندا لوادت

 «یدلیا دانا دحاو باتک هلبا عج یتسپه
 نیهارب نوحا تاب وعص لټ هدر وک ذم تا

 هل رام طار ەد رس هصع ۰ رد ج رد٬م ۵



 ربعلا بارم ۳

 رهوج تدحو» هکیدا رد هدنلاعت سدیلقا

 مدع کرد هاب ا و تندح و نالوا ره و ۰ ردربخ

 هیدا تعیبط نوجا سح مع *رولوا لوانتم هلربغت

 «ردف و ید هصوصح تيس هربخ هدن ون یک یغیدل وا

 < لا ۰ هرو )وا م : اق هلا ما ود و تدح و قحا دوحو

 دوجو هسیلع ءان ۰نمهلوا بیصن هددوجو نوا
 رش ۰ رول وا دوحوم زکلاب رخ هلغلوا دحاو *"یثشربخ و

 ندعلع وب ۰ زدف وب یر همهس نددوح و مدع نوا

 .رددوجو لدحاو عون دوخای ؛دحا و ناک زکلای هح
 ۰« رول و جد هدهفلتحم یاىشا و صعءب تدحو ارز

 تاهح اضعب رار هلراتدح وريځو دوحو سدیلقا

 هلع ءانو ینیرطکدابا دانا هفلتخحم روص ندهفلتخحم

 ینیراکدلدیا دیس هلا اعنا ولردول رد یکلقعو تیک
 ۰ یدا ردا خرصن هدنعل اعت

 یهدنس یسکیاو ری ندنوق یلقع رو نم فوسایف

 هدکعا لح ۳ و هنن دک یهدوحو تبس

 ۰ ردشعا تئیس هن وطسرا

 تویلوا نیدیلفاهچت ملا قیاس تاذوم س سدیلقا

 فا ر ندا فلات نیرو تاک هبشدنه لا

 یلعو هده ردننکسا هدن را رات )٩۳۰( ۵۰ق ۰ردینانو

3 



 ۲۳۱ یخ رات هفسالق س باتک یر

 طارع س « هد رانا ۳ رز وا تاب رشد یعبد و۶ هنا دہ

 ےکح لرهد « روبعا داقتعا هت راد وبعم كلراولەنتا

 ةا مکا دعب « رلیدتا م وک هلا لتقو مارا یر و

 هلهح و یرلتداع یکهدن راعح را هل وعم وب قره وا اهلا

 .یدا هدنشاب شّقلا هدنافو ۰ ردشلدیا مادعا مهسلاپ

 تولوا ندنسهف.سالق ناتو تب یراغیم سدیلفا

 وه وک اس كطا رق ۰ ردشعا دلو هد ١) ۰۲) ۵۰ ق

 اکو 3 ندق وساق ما سدانەر ال وا .یدا جدامو

 نال وا زاد هت ابغسلف ۰ یدلیا تم زالم هنس رد كطا رەس

 ۰ یدنآ لام ك هعا يسا یر رد

 قرەجا هس ردم رب هدي راغیم هرکص ندنناف و كطا رفس

 هر واح ید ۵م ردم نوک لا ما ود رزلعت تو یر

 زرهعش یلدا رک ۳ وبا وا رهنشم اب | هد دس عصا و

 ۰ یدلیا ما ربخا رله طاق ماطر نوا یناهذا

 نوطالفا «یدیا رهام ك هدوطتقتس سدیلقا

 یس ه طاق ۰ یدا ردا تبظا وم رو سا یعلاعت ضلع

 هن رادرک اش نال وا فورعء و ده راغیم صدا

 راد هرم نالوا ضماغ كناتسايف * ردشعا لاقتا
 یهاقد فک. كلوصاو . هکردشعا عضو لوصا ماطرب

 «ردب واح یتالطب



 ی ی یه ی

  ربعنا تام ۱ ۳۰

 نوناشلا بسح هنرزوا هدامر و شعا تیاعر هدایز

 مک هاو ترصام*ا ر ق ھل زوءط اا ور

 ور مه تاون هاب ادعا ی 2 و شر و

 ۰ ردشمال وا 4 ندد دوم

 یئاضف هدلاح یتیدلوا ندسانداحا الصا طارقم
 لاوحا «یدیشل والان هفرهدایز كب مولا نیو هلته

 ه رک تور در « یدیا انتعالارشک هدنس سفت و كلر

 كن اعصا تشرعم قاس 2 E هام ےہ كن اععا

 لاح طس و یسهیاد "مع رادا تودنا لات هن > رد

 هدرل 29 و ییدلیا سد ردن * یدیا هرز وا لادتعا و

 0 دا نیا وفا هدر داماش مج ندنرادرک اش

 ۰ یدنا ردا ضازتعا هرلناباص.

 ندنرارک اش رارب هلکنو ومادقا ,

eو ست ی ۳ سایسر 1 ند دم  

 یکءدن رلقح راز 9 نادر هک دنا تاکت در | وچ ۶ لاظمهدن راو دل وا

 نص ید وا لاز هلا بار رم نوک ی یتاحصب وت

 لا وحا تح وم ییماا ها مارو هزاع كطا رفس نم و3

 .یدل وبع وف و لاق و لو یلیحهدنرا را ۰ زاید الشاب هتد رګ

 هلا مارا یت رات و ند لا ظم كروب ی یلاھا طا ر۶س



 ۲ ۱ ي : ¥

 ۱ یخ زات هنسالف ےس بانک یحرب

 اش ندا قلعت هک اوک « .د طارەس

 ی رک اردا ۰ ردواز وا نرم ۲ هم ره هل + ردا مرد میله

 ی دا وا كح ہد ا ض رو نک یزلوص و هتفرعمواو یوو

 هر قح هل وا ر IA ۷ ب هدو راعم یک وا هل

 ندععاق كلد ىلع ا ( رولب هل وا روصت هداف

 تدم و راستا اا راد نالوا قلا هرا وطا و بادا

 یرایش قجهلوا بجوم یهدافتسا هك الخا هدنتایح

 هده راح یکیا نخروم ضعب هددسا یوم یقیدلوا

 هد هاب هد راح تورسوک توا هدابز كن و یهیدنل و

 لا سوسک نیا شا رارف اهرم لوله

 هب 4 راح هدع) و کت دا تعج هلا هيعدمط تعحر

 یغیدل وا ل وغشسم هم دح ا هدیچب قالخا هد هنأ توت

 ۱ ۰ رارو هزاب
Dمجلس لعع ۹ نالوا مزال هب هک نال وا لقاع  

 ندنفالخ و كلشلا یثیا یکیدریو تصخر كيتسم عبطو
 ا دج هوا: هفسلف كلبا ر یزو نم ردتعا ولخح

 ۰ ردیوناق
 كس هنوناق هدفدل وا لخاد هند یخ تارا رم

۱ 



  ADنا یا ورا یا یاس دا ۱

N NRلا تاش  

 نرس وک هدفرشم تهح ی ر تعرس ۰ راترا چد

 مانی + ردا روهظ هدرفم تهج یربس تئاطب كيکوک

 عطف یئ د راکلق هردو رظ تعایمر برد یمرکب د نلالد ىلع

 هدول ا تک رج هوای ا اط ا ۰ رلردا

 حطو هدندم هعرقد چاق و ۳ ۷ س کچ کا ینکلف

 نا طب مدایز ندو واس بیک وک, رغ نیک یا

 ۵ در دم هداب ز کا شف رکی یو الف ندنعد دل وا

 « ۰ رول هدا عطف

 یغیدل واشعا عض و هدتهح سش۶ "ناو سدنارف ومد

 ه ده دید تروص هراز وک یس عشا كن هح ول ۳ ندرفان

 هدنشاب زوفط زوو شلوا الت هاع هلکعا تباصا

 ۱ ردشعا تاف و

 ۹ و eR )۱ ۰۷ ) ۵۰ ق س ( طارتس ( تارو وس

 ییایاب ۰ ردشعا دل وت هد هرو مان سد ولا ندن رب وک هتنا

 سا روعاسفا ادتا ۰ یدیا شان رب هدنما نزورفوس

 ۰ یدلیا لعت یتایغسلف ندرلتاذ مان سولبیخرا هرکص و

 كحمدا قلعت ههدیج لاصخ هدهیفساف مولع نکل

 لیم هقالخاو بادا مولع ندنکیدغا فداصت هثحابم

 ود يضاو كن هملع و هب ۵ ی دان ون ییمات هلا

 ۰ یدشلاح ردو هل هح رد ر , كحهدیا هشت



  SS e N E RR ê Ld Faوا ۱ زا ۸
  4ربا الت ام ا ۰

 ۰ ۳ = ۹ 5 ٣

 ۲۰۷ یخ ا هفسالف س باتک یر

 هدحر لاح توي وا صوت د> رف نا هاا وک

 تهاد ی رخ اد تر راز وک یتعهدل وا هاب هدر دات

 ۰ رایدلبا تعحا رم هطارش نوحایوادت یتاملعت قرهل وا

 یوادت هرکص ندکدلیا هتناعم و تع ههر دنا طارق

 وس » سانار ووعد هدک دتسا كم رب | دوس زار نوا

 نام یی الدتسا هحو كرهد « رددوس یک ا وام

 کو ۰شعا لکد نون سانا زوو ٤د » طارق * یدلنا

 ۰ ردشایوس « راشعا نونحم رابلیوس هاود

 نال وا رباد ۱ د.ط وعس كما خا هد ولح و هداوه ۱

 ندا ثح ادا ندایض و را و اوهو ندا حرش ینو اق

 ۰ ردسنا و ومد

 ۰ ردهرزوا یا هح و یعلاعت نال وا هج هفساق

 نر ءا جا دانم ان یلزخا حورد»

 ندعور تارذ هرد رب ره ندع یبس تكسح دوجو

 نانعلاقاطم هدغارف موحن ۰ رد ھلو معاف هللا ءزج رب

 موحت ۰ ردتبشریغ هحه ورک مارحا هرزوا قوا
 تک اوک E تک و کو دد چ ر نوا

MSتک ند هلا هدام تول وا بیس هنن دت كنا وه  

 یان رف دص را مک ۰ رد زک رم هب ه دام وا را و

 ین اط) زد لی زا یتلتفا هنغل وا هکر طا * یطد یزادعم
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OEربعلا تام  

 یغیدل وا ےک هددننا نکل ۰ یدایا تاقالم هلا طارقسو

 هل الخا یناعلاطم و شيعت هدهلوهحم تروص كرده ردلب

 "هرادا هدندح و مع هلفداصت مدع هرابغا قج هل وا بیس

 رونل وهدهربقم و هدرلهراغم رات وب نوا تاعا راکفا

 ۰ یاد ردا تاعلاطم عیسو و

 اراد یڪکیا توو یکیدلیا تحات س یهرف د زاد

 مر ید دس نزح دنا رد ندنناف و كنس هح وز

 هدا د نت سارق ويد ۰ یدبا روبعهدیآ هلا زا هل ر وص رب

 باج هب روصح مدا جب وا ش ماعا یداصت A ذر

 ا یتکحهدبا ارحا فد وم بت هل طر قع وا

 شهردنا یرحم لک لح یکلاع اسا اراد ۰ یدلیوس

 هسکرب ساعا فدایصت هتنکن سرع هدنلاع یغیدل وا

 یدصعم ندو كدا رو وعد ۰ یدم هل وا ن 0 ی ردل و

 هره هل ون هننکرب مب شعاعا فداص) هردک و مچ هداند

 نونع هلقمالک | اراد , یعیدل وا مهفت هنس ودنک یفح

 ۰ نج وا لسم و

 ره رار هلي سيب تعض كنا بذا سانا رة واعد

 هر وزرا یکج همه دا تم واعم هلا فعص وس ضخ

 ۰ یدبا زا وک هلا هدهاشم و هان آلم اعاد یا ددل وا مداخ

۲ 



 ۲۰۵ یخ رات هفسالف  باتک یجرب

 طارق : یرافاب و ڭا یرلیضءعب ندرلنو هد ها

 ۰ رد راثا كنرارزاس موسوم هلبمات

 هه را ردا نک هدنزپش نصج طارقن یزاهرکتض

 تماقا هدنلحم ناتسو رب هداروا و تع نع هعشمد هرص

 نالئد تربت و فورعم 3 ی .ناتسو وث«یدیا ردا

 ۰ یدا رز و و انا هر ەت ۰ ردعقاو هدداو

 هف و _سلیف مات ناوک ° ناو رصعم هلا طارش

 كتروصوش » نرعلبف هلفغل وا راضحا ىتروص كطارش

 هداقا هطا ره ی ندنکیدلب وس < روس هانز یحاص

 یا ز ات ھبط رد ع وط یکیدد كن وڃي « هدود_ٌل وا

 « ما باکترا نوجا غیدلوا تالام روس#ل ةف ۰ مروس

 ۰ یدلی وس

 ییسودنک ماکح یهدهنا ۰ یدیا لئاق هات طارت

 ۰ ریدردتا تق هلا ےس

 دال ةدنس هةل ) را ۱ 2۵ ۰ ی شنا رق وعد

 .زدشعادل وت هدن رهش هرب دنا ها ور ضد و هتل مندا و

 معو هشبح و سصم هدعب و عن تییه م هدنلاح لئاوا

 هدر طم ینەسدنه رم ۰ ردشعا تحایس و رود ییبدالب

 ۰ یدلیا لیصحت

 اقا هدار وا تدمر لزا 4 سا سانا هوعد



 ربعنا تام ۹

 ندندالب ایلاست هدنح رات (۱۰۸۲) ھ۰ ق - طاره

 ادا یبط نفو شا دلوت هدنیدم مان (رشیکی) اسیرال

 سوهداره لردیک ههنا هدعب و ندع دیلقا ره ییاباب

 ترامم هد و ذم زق ردا د ندساز روژ و

 یهیات و د زار و ان ودک ام ه رکرص نادک دلدا کا

 ۰ یدارا تد وع هنانلاست هو تح اس

 یرلذا هرکصت دک دشا تح اس ییراباتک 7 2 صعب

 دلا تبسا هنسفن یهروک ذم بک قارحالا

 باتک یتودنک لوا أا ندط ن هام ۳ ۰ رد ورم

 ۱ رد باد

 مضولوصا راد هنلاح كطب مو هاوه تا ریفت ردا

 یوادوس «یوارفص ب ؛یومد هج ماو ۰ء یدتا

 ندرانو ضا ماو یغددل وا ترابع ندن زد هرز وا قلوا

 تیم ندا و دیار هلن هلادتعا هحترد كسر

 ۰ یدلبا رب رەت کج هدا

 ثالد عم ۰ یدا عونع رشت هات كطا ره

 شا نابس ریش یلبخ هجاصعا :صعب اسو اشنا

 ۱ «ردشغاعا ربع یاصعاو یهدروا و تانا نرش طعف و

 شش وا تد هطارق هفلوم تیک دلح کا 9



hest 

 نا را ۍ را هغد دک نازک يج ر

 ۰« ردنا اک عنا هر كرش )ر ا اک یدارم) وکو

 هک رد) و 7 رضا وا » یرلیضعب كن هقسالق یامدو

 «رردیک ندل وب وا هن ی رسم نالوا د وبعم رک | راغص ةا

 ندماسحا هکردیحا ورا لع ثلاعر لوف » هد رلیضع و

 «رلیدبا هدندافتعا «راراح وا ها روا هرکی ندودعح

 ا ل 4 تارا یی رز و را
 تهاذ هن رکدتا کن و اه دل ردبا رو

 ۱ .ردشملوا

 نکرروطوا هدلحج قچار نوکرب روبنم فوسلیف
 دک هد ندک و شاطو. ندید هد شاطر هننشاب

 . یدلیا مالا U « ردع ونصم ندشاط لوک »رەد

 رزوس ناپم ههیاتو تناید هدننایفسلق ساروغاسشا

 نیغزفوا نکرد دوبعم هع” رايا وا التم ندنسللوس

 4ماقا ۵ د زوج یالوط نده اوا شعءد ىس هعطق رو ر ا

 قلا را وا نکل .یدار و مکح ةناتق هلی و یوعد

 ردا هاقو سیل ر و E نانلو سد ر هد هننا

 هداهم ندنعیدل وا ی نادا S4 هلا یھت لد ۵4-مادعا

 ۰ یدتا تاق و

 جرات (AY) ی مف نالوا عياض كنا

 هم نو دد( 40 و قش 1۳ دال
 را عبط



 ۱ ۱ را تیم ۲۰

 قرف ان زار و قالت اندکی هد هند ربع نام زا

 ۰ رسا حایر تفو یعیدلازا اوه هلا سم” ترارح ۰راردا
 قرب ؛ندنراهمداصعم هلبرار رب و ندنمطالت كطولب دعر

 كضرا تکرح .ردا تاشذ ندنسام كلرلط ولب زکلا

 ادنی نر كنا وه نوزح هد رله رام یدءتلارب

 6 دا وه یرخ اکو

 هدنراتکرح ارظن هنرلغا نارود هدنرارا كناطسو

 «زولک مزال قمالوا ندنا ییکرح كایکاوک ندنغددل وا

 نوا فک وک « سار وعافنا ۰ یدل وا ضا زعا ود

 ۰ نعەلوا هلیشر هقشب ندننوق كناوه ةعفادم تروص وش

 4 هک روط هد هطع ر هک رد ہیک یگ ود كيال ود رپ اح و

 ۰ یدر و یبا وج » ردنا ا

 ترو ص یدمهع كص را D 5 د ص اروعا قنا 2َ

 كسم“ | ر ز ۰ ردزا 4 راح هابه ین ؛ردهد هطستم

 هرکص راک ردا لیوح هراګ یراوص وا یتاررح
 یعیدل وا رو توعح هنسهفیط هطس وتم یاوه هدوح

 توو یعیدل وا قاصوح ۰ رولیک ود ةر هش هد) اح

 هراس و هک راضاب ددعتم نانروک هرزوا اوه هدر دیک



 ۳ یخ رات هفسالف م باتک یجرب

 ءازرجا كس وا ید ره اذکه و كىوص وص “كا ناق الث

 ۰ ردشعا 97 ندٌس هر یعص

 ۰ لیدلیا
 ۰ رد رورض یکرت ندهسناه*ریغ ءازجا كماسحا »

 E ناویح هک وبلاح ؛ رات را زج كنا ویحرب اربز

 تظلغ بسک بووی یرارمط نکزعرمط ؛یرلکو ک نکزع
 ۰ رو هت را ناق کر ناق : رو هدیا

 سئاحصلا مات هجازحا هدتقيقح » ساروا قنا

 ازجا نایلوا ندنسنج هلی ه-ذل وا ملستیید# و مجرب

 قورعو مدو مخ -شیشح .رولیهدنا طالستخا هلا

 هکزروروک ز ارز ۶ رول هلوا یواح هدیازجا .- یک

 یزح رب ره كنا وبح وا هدکدتا لک ا شیش ناویح

2 ۰ 

 هلع ءا ۰ رو هدا باد ییایسا دوج وه هدم

 دوخاب ؟ شاد فاع ر ها aa ناو

 ۰ ردشمر و تاوح ود ۰ رره ۵ ہم رسد بیخ

 هک ردنتاسشسلق كساروغاسغنا 0

 یعرج ۰ رده-هطقرب یلولع ندرومت نیغزق سعت »
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 ۲ ۱ Ss ده ار 1 7 0

 ربعنا تا ۱ ۲۰

 تعیبطو نالوا سس هلررببعت یک « غدل هدرفع »

 لاعت ) قلطع قالخ ه هفولخحم و هثداح تفص نالند

 رج وم» و « یتردقدب » كن رد طح ( نولو اع هاش

 ۰ ریدلیا اطعا رلانعع ی ک «تانناک رۋ

 هزار تایضایر ش ار وعایشا» کت ام رو ضءب

 كم یو کو درک کودخاوا و ردنا لاغتشا هلا

 هدفح ینهیفتسلق دیامع و ل ناس لوا كا یبرلیبس

 "یدانا ییاقا ؤم نکل .ردشم وو هادم هدره» تافل ات

 یکیدلیا مج كسوتیلبس کلا هلغل وا فلت هدراکزور
 ۰ « یدلاق ریش

 ناسیل وا عیاض كاساروغاسقنا یجد ها ثحابم
 ی دا

 ھ سچ ۰ ردول وط یه ۰ ردوو عارف هد وح»

 ىلا یسیعیج كماسحا نوسلوا هيا رول وا لوح وک رد

a eردا لوبف ت 9 . 

 شا ھات هلبا ریسقت تلارب هدونلو رهام ساق رب

 زارفا ازحا رده وا ندنعابا كنس یرویسر فسا وا

 یکیدلدا شن هل هباع نویلمرب ازحاوش هکرواب هدا

 هرکصذدک دتبا ,زبس ییسهفاک, مزغا لوبق. یهانت هدلاح

 یناه ره ندهتسلاحص* م ریغفص ءازحا ۰ رلاق هدیم هیفح



( 
 ۱۹۹ یخات هفسالف مس باتک یجعرب

 ییتفص« تعبط "یدبم » هعوهوم یکیدد ( لکد یتاسنا

 و افت ل اما یوو تلا و سبک

 ۱ تمام دم و تولوا د ودعم ند روفس تالابخ و هرطاح

 موق ندا ذاا دوبعع ییرالاثت دربهاشء «یرازدلپ

 هل ندلعع هږاد ندا وص "ه راد کلان هک لکد من

 ۰ زرب روک دیعب

 هب هطر وایشحم « تعبط » ر ود تلعهدش وکت تروص

 شگردارصز هل | عسا ۶ وس ر ندر یخ تعءبط وس قرەلا

 میدم 2 یکیدر و توص هلوع كسار وعاسفنا هدا هدأ

 شلرا جدندنفاصم لطفل « ید » یکهدن ریبعت » تعرىط

 ز رکاب هدنزاناسل كنرادلقم فوتسلیف -یراهرکص و

 ىش نالشد تعبط بول وا شلاق یظفل « تعیبط »

 هک یدشلوا دان هل ےھص » رب وه لح ود » رب هدنک هدنک

 ندنناقبطت راد ثكنناسنا لقع یتقبقح هجو - ندنو

 وس ۰ یدل وا ی هم وه و٥ تادرلقت دعاتم هل حرف

 ه دی ورح « ران دنا تارخ دلایتسسا یئ واو مو یبهذم

¢ 
 ی تدور هد ز وب « » قارحا EAT CA « ی وح
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 ربعلا تاه ۱۹۸

 تکرح ۰ راردتوافتم ندضرا مارعا یکیدعهدا لا ردا

 ۰ « رد دام" هد راهرب ؤم

 ۳ تعط یدیم » و 6 و ادم لساروعاسها

 ,یام دو ضعب هدنفر دل واه یدا رم ندافع یکدلیا رابتعا

 تاع سنا روغاشا یسع اویس وک نفالا هفت و
 دارم یءعیدل وا یلزا ربع یسلع و ی زا ىس الغاب دسد

 نانلوا تبا هفوسلیف وش هیفام مم ۰ ریدید ردشعا
 ,لصاو یمهچرا رب ھن و میام یعوح .كنابغسلف

 ه-جرا نالوا عیاض » ی رلیضعد ندر ندنعیدل وا,

 4 ۰ یدا لی ش الت ٩ هما یدا م یدا هسا وا هدلا

 هشداهد) زا تالعع سا ساروغاسفا » ر رار وداد وس

 یا رج داسا نو اوا شهید

 ددل وات رابع ندن یدا رم لصا ندهفلق وش نوسد

 ۰ زمم سود ددر هدکع د « ردم ولعم ندهجراب یهدلا

 ساروغاسقنا هکر ویلب ود هزب هفحا ندتحا هح راب وا ارز

 یکیدنآفیصوت ود « تعط "یدیم » و ریست « لمع »

 ه4ل.تاطعا تیلاعف تفص هب دءفارح و هم وه وم و دام ر

 یر فا فاع كبرت ردح یالفالا لغ یراق
 ؛ ربشعا دارا لوهذ لوب كب هدک | ردا

 لعع نال وا م ولعم هجس رب ( قع ها دامحع الا دما وس



 ۱۹۷ ۱ یخ راد هزئس راف س باتک یجرب

 یسعکیا “هوان دا و» ییبدل وا یواح كضرا یدرب

 ۰ رد ورک یاوه نالوا طبحم یطرا یسیهچ وا * رازکد

 هل ضعب جد رصانع نلسکو یرغوط وراقو
 دا وم هک رح د دلی ا رج وت تالمع ٠ رثی دیا طالتحم

 راش نالوا فیفخ اهد ندصلاخ او لئاز هطلتح

 دل وا لصاحت راشنمب ماط رب ندرلذو بولیرا

 ۵ رکص ندک دشا ل و هب هرلص راجا رایانه وش

 r هلتهج هعدرس تک رم ی رک ی وو دا فا

 کید نو او هداج ھن فداصت هالا هدژیا

 رک ۰ یدک هلوصح ندرابتنغ وا به رازدلب قالراب

 فصاعیاوه بول وا هدنسهطروا كنه هسا ضرا

 « ردشعا هطاحا ینآ یک قاشوق ندفرطره
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 كنو ۰ رد هعطو ر لوي ندروع نسع رو سک" «

 لراخ لرا یضرا هلغاوا یسیعاد ریثات هضرا "هرک
 تح و؛یفاربحا توام لا ول هکر دهدقغر ود تودیصدا

 4 ردتح هل وا

 هدنا رد ری زرکم م لورو ر ددال یو ما ھو

 را صإا هد الخ طس و ۰ روال و ید سوفت نلناج



 ریعلا تار ۱ ۱ ۱۹

 براقت هسیا هدهماشم مصانع ردا ربع ندنسیضعر

 فلأت ندرلن و یع يمق ر كتا ندنفبذل وا لصاح داحاو

 نددط)تح مصانع هنسفن كلت 7 رح وا ه ریس لقع ۰ یدلب ۱

 ضان ند روت دج .هیخ وه دلکعا هرح وب مس رب  هفُش)

 هبشاخصم سصانعو دیدج زم و ةدنرارا دنا رک
 هدیدنع وج ل رات وب ندنکیداک هل وصح الا ر هدن زا را

 هرکصادن وب لقع ۰ یدربو یدنا تدشن هدیدج ا

 كىر یرمصانع لوا و لاقتنا ۵ هطلتخ رصاتع ياس

 نالوافالما لباقو لاصفنا نالوا لاصفنا لباق هلکعا

 لصفنم یسیه كرانانلو طلتح ندنکیدلیا فالشا

 هلو لاح ردقه ها وا مک یمیه كرانانلو هاشمو

 .«یدتانوکت هلتروص و ماعو ۰ یدایا نایرج
 “لف ینو هکردراوااهد سصانع مش یا »

 فیفخ " راح ؛ فاج سیما و دراب " بطر ؛ یظم

 هلتارس هنهج رب اط ىج رب ۰ ردررصنع نالوا

 هاوه ےس یک ا و ضرا رکن دل وصح فال هدنراب
 لا وم نال وا بالا لبق یا. ندهد وا یوضوط

 ۰ یدل وا لصاح ( ه.حور ۱

 هقخد مزا ریه دید ع ندا بکر یضرا را

۰ 



 < د ۲ ۴ 1

 e ۰ N OOP ی و تی نت

 ۱۹۰ یخ را هفسالف دن باثک یر

 یالتخاو مهو "هراد یسهدافا لرهسعا م یهدل وا

 ۰ رد رش وط ر ومصح هدنکا

 نده دع كلاع وس ساروغاسقنا هکزرو هروک 2 کل

 ید اوا N راعا ات رپ « توا لون ا هد وح ۽

 اذ ید هد ارع م زا ۱ یللثم يک "با جا *؟شاط م ده

 ا ییان وا ندرفنا درام رب هدا اح یعیدل وا دوح وع

 نالوا هدنماقم را نکیا دوخوم هدلزا وللثم هنارع

 هدی دم اف داهزعا » یداا ٣ 5 یاب يلام و تان ر یر لنا لعع

 ندنآ قلعت هذ را هبهلا ف ردو وا قالخو شقاو

a۰ یر  

 قلعتم a کلا عطش ۳ روس و 0 ركض ك دشا

 بودا ناپ ید ەدنماق هاو نالوا

 ۰ یدا لماش ی هات ا اچ نل ای و

 قوح ك 4 دا وم یرلود] وا ی واح دا رخ طبع وس

 وا لفع ۰ .نمهلوا ددح لباق یرادش ندنفیدل وا

 :یدزنسوکت هبرراد تک ر خر نوعا مسق رب ندرنصانع



E a یا A N 1۱ نت E O ORA E 

AENرفعلا تار ۱  

 ےاعت هرز وا یه دم الات 0 هس رده رب و

 هب هص وصخ ملاعت ینتایفساف ًارخوم ۰یدلیا تابفاف

 راسو سدیواو سیلشرپ ؛یدتا سبردنو لیوح
 ۰ رلیدالیا سرد ندنس ودنک هاشم

 ه هنس زووا ېس هيسلردن تدم هدنسهسردم هنا

 یک هدننام ز كن و هاب و دال تانفسلف و ۰ یدرا و ۱

 ردا

 ۰ 1 ر وهظ یش ر CE ندم دع « لوا ادم

 ررظنم تلعرب نوا یعطمن نا 9 یا ارم

 ۰ رده زد

 یتاناک » : دم ینیدراقح ندنسدحم رب لادب«یکیا و

 ۰ ردد وج وم هدلزا هع ونه رسا ندا تبا

 نالوا یهادتم » : رهن ید رافح ندا ۱

 2 وا و ا ین هفلتح سضامقک ید وح و كەن ور مه رب

 داب هل ہما » لوعع « یخ ور ادیم وا ساز وعاسعنا

 قرلخ نابینا هل تم ص « تعط ى » و

 هدک اردا یس هس ۰ تقلا حكت رلت رطح قالطالا لع

 ۰ یدعا مارنا نسکع



 ۱۳ نیترات هسالف بم بانک یر

 نارودلا رشک هل رک قروز یالتخا هلرع لزانم

 2 رک یو را راو دنا
 یرع نوحا قعالکا شید واه حور» سالف ره

 « مدمهلوا فقاو هنتفیتح «مدشلاح قوج *لردا انفا

 تول وا التبم هدتلع اقتنسا هدنرع رخا رو زم ےکح

 هنګا لبز یتسودنک نوجا قهراقیج ی وص یهدندوج و
 .ردشعا تافو و ندلبز و شا

 : ردندنمالک كسلقره

 ندنسافطا قدرح هلازا یرلیش یک دقح یهدنرلارا

 قرح هاخ جاقر هدهرح ارز «ردیجا و هاباعر هدایز
 ۱ ا یال داف کوو نیس تیام
 .رولک هوصح هعطع تافلت و رحم و راه راح لوس

 TAN ىدا ردا مارتا یتوکس تو وره سیلفره

 تولد ها سو مایا: یوگیس نوھ

 «یدر ویباوح « نوګا كاکیدتا ماکت كنس » هدقدر وص

 هدنرهش یبعوزالک ندندالب این وا سار وغاسمنا

 ۰ ردشعا تافومد(۱ ۵ ")و دلو هدنس هنس(۱ ۵)۱۸۰ ف

 ی زد ۲ ندک دش | قراعم لیصح هدننطو تدعر

 نطوت هدار وا NEO هب ها ف ندفدرا و هثشاب

۱ 



 ربعلا تام ۱٩

 .ردهرزوا یتا هجو یعلاعت هاقساف

 دامناکتءام ر ول وا ام هرکص ندکدشا رمغت و ف تالذک
 7 اب :
 يع ءان ۰ رول وا أم هدک دا رعد بار ۰ رو وا بار

Oهنا تانک میادب ۰ ردق و مع دعشب ندن و  

 د ردا هداحا مونا هل مام

 هرات هن هدقدلوب انف ۰ یدتا تشن ندرات ماع وش

۳ 
 قح تم .ردولع نداوع و نج نوک "راد

 فن رب كب لا دلو یر و ها دا اھا یاہشا دوحو هد) زا

 : ۰ یدل دل رم

 1 نم ها وا هدان ز ندراد س مار

 ۰ رد را و ایسا قوح رر کب هراشاق هدرز وا اوه

 د وءص ندرا هلة وا رعقم هجر كن ر ره ندرلنو

 . راقیح یغوط ههروک ذم یایشا راګ ندا

 راح به ۰ ردلکد زدلی تادوهشم نالند زدلی

 «راروالراب یشات ندنناباهتلا هلراراح وا ریش قالراب

 هض را ةعطق لراشاق وا یفوسخ و فوسک رقو سش

 « ردندن راگا نارود اقم
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 ۹۱ یخ را ةفمرلو تب باک ی ر

 انفو یت وادع تدىع | یو ۰ ی هاع | تع هنس

 .رولوا بج وم یکقسیا رازوس
 ه داب ز نداخر نام ز هدند.ش تفو ییابحا ناسنا

 : ردیلع | ترابژ

 ندععا زاق لام هلا لظو مارح تراسخ نوڪ ا ناسا

 .رد ول ربخ

 ۱ یه رم تم ای ی رم هود
EEرو  N 

 رو هاو

 یتسودر ۰ نمهنل وا روصت ماود نوعا ضب و بح

 تکیدتا تالتمد هنسر و هننهح توادغق تف و کب وم
 : .یقارب لحرب هغلتس ود تف و

 ۰ ردهدن رلح رات (۱۱۱۰) ھ ۰ ق یروهظ - سیلافره

 ندنکیدلب وس قلغم و یلوتروا یک ز غل یرازوس یکیدلیوس
 یسودنک ۰ یدا رار د » قوسلف اعم « کو رابات وب

 تول وا نده ده و ی راعء تباععاو ندنسدلاها سوفا

 راس هلت وف یتناطف ن e هدنر 18

 هلفع و تو-سق یکهدن رلیاق 1 ۳0 كّءلح

 ۰ یدبا رالعا اعاد كرەد مر و هدا



 ربعنا تام ۱۹۰

 قاساو كن ران ) درع ( قیطاعر و یس وم

 هرلذف و ۰ ردس روعابف ه دی د> وم كنه وز وم تاو

 هوق ۰ زدراو یسدیده تاضلاک راد هراس نوتفرو

 هلا هفت عاواو یتثحابم وص ناولا ؛راصبا (تذحب

 یناولا كنای رم هقداوا سکعنم ایض نالوا عونتم

 ۰ ردشعا 2 هدننافل ات یغح هبلوا لصاح

 ۰ ردهدن را رات (۱۱۸۰) ۸۰ یروهظ س نولیش

 ۰یدبا تباث هرزوا لاحر هداخرو تدشو لقا

 ۵4سه رص ییاکح یس دک نود هدنک را )۱ ۱۹۰)

 ا هدابو ودر دم هم تلف اد
  ردشعا ما ربا

Aین وفا بول  

 ی دز رد یک نیش يکردخ وا یا تاتسا

 .ردکعا

 كءا لیم هفقفروق ییهسکر مه نوجا ناسنا

 یفیدل وا قاقروق تل هک لاح و ارز ۰ رداکد یدال

 ٠ رز 5

 هل و هلص وصخ دلی مر هو ظفاص یکوم نهج

 ۰ هد رنج ست



 ۱۸۰ یخ را هفسالف س باتک یجرب

 « یدبا ردنا دارا

 ؟حوطس ندط وطخ«ط وطخ ندطقن “طول نددادعا؛دادعا

 ح ورح هعد را ۳ ندماهبحا ماجا ندح وطس

 یار توت وا ات ندهلاهسا و رغت سصانع و یتکیدلیا

 یر ۳ ندلاع رهاوح «یتکیدلک هدا 2 هن رکید

 ا ریخد زکلا مدع PR "یغح هیم هل وا م ودعم

 مد ر طح ر یغ وط A دک ندر یعیدصاب قابا

 هه بید هدو رط ید كنهرک طح وش هے ساک مزال يج وا

 طح یک دەنا یسیکیا ردنا یداصت هنمدق كناسلارپ

 یف را "درک و ییغج هل وا یرطق اجزا EEN اک

 توم كضرا تاناوہح تولوا لتدش اوه نالوا طرح

 اوه نال وا مداوم 'یغلدل وا | وه هیلباق جی هن داوو

 ددش كب هحارطضا و رګ و قیقر كن بويل وا هلو

 انف یار 0 كحاورالا یود یکددنا ندنعیدل وا

 یاوه لوا تارا سو رث و ییکحهیعا لو

 هلار یر ره راد وب ندن راودن] و ه دن_س هط ر وا كفر

 یغیدنلو ترابع ندلاءف ترا رح یلیصا كنايح ویک ودا

 ۰ یدیا رایو س



 زا کارم ۱

 نیکیتا ما یا ها سا هره ند

 یهدل وا ا تو1ا ید رک ت هوو كناما می

 هدنس هب را هل ور نا دا ۵ لی کس همس لر وف وا ق ور و

 هدیدش حرجر هلی كسوال هنم بوتلو رضاح
 نک ردا تحامس ییدرلهرد حج و یتکیدلیا داو ۱

 ب ولصم هدا ر وا یحور كندا و کا مان سود ره

 هتل وا شا هدحاغارب ی” ور ور« وا و لولعم و

 ا بای اردو طلایاب تیک هاو
 یراکدتا تاکترا هدب زار چاس ربادع وب و ییکیدروک

 رلد وس اهر ماطر ی کوو یتکیدنا Aro ندد 6

 ےس هدرد ااا ۳ شروعات ۰ یدبا رروط

 هو رود ندنآ " یص ردو هسا ا نع لا ردا

 AES یر هلا ؛لحر ردق ه 22لا ندقرف «باش ردق

 ییعح هيم هنآ وا در عاص هرکبص و هغل وا رد ردو

 ۰ و و ۱

 یلفارم كن هندیه م و ههسدنه موفم فو ساف

 نیلماشفا خد ًاضعب زدلپ نان روک نیلحایصاضمب ۰یدا

 هب وازلا اق ثم ثلثمر ره اعد الاب یغیدل وا زدلب نان روک

 هنع و یراعب رم كعلص یا ر د Ca كن رت و



 ۱۸۷ یخعرات هقسالف س بانک یخ ر

 یک هراف وال لا ؛دروف ؛سر#ف ه دق روح حرز نادری

 هدنیاش و لاح كح ور ناعح لد دخ ناویحر ۰ ردا

 هلا د وا هل تهح داصا هدحا ورا 1 رد لب ون

 هدخا وم هلا نا جد تانا وح یک ییددل وا تدعم

 ۰ « راروتل وا
 سروعانف a رو EA هووک دم و ملات ۲

aهد هوس رو ندا عابنا اکو و ۰ یدنا لا ه>ا ورا  

 ۰ یدا هدلطاب تهذم وا

 كنس ودنک نوا یعیدنل و هدیه دم و سروعاسش

 ندل و ا و کم نا یا سروعاشسف 9 کور

 تفور ی ور و ور 5 باورم ہرا دی قوح مد هم

 2 اووف مات نمو ومز ۵ « روف وا « ۹4 ص *سدیلاتا

 هرکص او كاج وار ENN سورو هرکص هن راد سج

 هندسح دوشم صح” نالوا رادمان وتد سروغاّیف

 ك وک “سو واط سو رج هرکص ندنآ و ی هدتا لولح

 هدا لاقتاو لولح هند كندر ندرانآ ويح 7

 ۰ یدیا رای وس ینکج



 E تور ۱۸۹

 هد هتلمه سیالات ۰ ردهدتنح رات )۱ ۱۸ 2۵ ۰ ق یدل و و

 سروغاف یک یعیدنازاق یتنرهش یمسهعسالفلا مس نان و

 هردشعا زارحا ییترهش یسهفسالفلا مس ایلانا ید

 ۰ یدا لع وا ڭغا A قرارسا

 ندک دنا فرا لیصح ردو ه هج رد ر هدنند ال و لع

 هدرلار وا وتع نع هل را رهش ( بت ) هبات و سافنم هد رسصع هرکص ۱

 ناداک و هکنف هرکصذ دک دشا ۳ یی هفسلف مولع نوک

 ۰ ردا تام ولعم "راد عیس و هلتح ارس دن د زاب

 تاسنک ۱هدنرلتف باسح و وس ومو همدنهو تایکللف

 هدار وا هلنع نع هنانات ورو ندندزلب ایلاتا A تراهم

 هفرمص ندنشا اک ا ۰ یدلیا ی هس ردمرب
۸ 2  5 ۳ 

 فوسلف نال وا اف € تیکح نی » اعضاوت هل رظن

 ه دان رش ) یعیبط لمم( ادت لا و ندا راتحا ییبهل

 ۰ ردو نالوا زیاح

 ۰ ردهرز وا یا هح و یم هص الخ كنعلاعت

 و تو وا لاردا هدرش "حور م نوعا ا «

 ناسنا ۰ رد ژیا نردنود تحور كمظ بالود

 رود

 ةه 0 ندنهج ر هدا وه رز وا رد انف حاوزا



 ۱۸۰ یخ رات هفسالف دس باتک یعترب

 هع ونتم ندام» ؛یراشاط ؛یغارط یکلهدایز كفئاکت وُش
 E رارحا راز دا ی رزکب هرانا هلبا

 و تا ین ناسا جزا تدشن ندرنو هلا

  E Eیدبا رب د « رد یمه هاددحم و ۰

 لوو ۰ یدیآ لا راکزا ید ر ههلا درایاب و سینوصعنا

 ۰ یدبا ردیا راشعا هص وصخ لاکشا هب لصا ادب ی هملا وش

 لاغتشا هلرا هلثسم هقشب بويعا ثخ : مه ندلام ن وکت

 یاس نا راد هب هر وک ذم لتا (e هد هدا ش ا 1

 لد سم یکیدلیا داصا روحیه زکلاب قروه وا د وعع»

 ضرا « ا ایا كن هفس الف یامدق زین هکر دم ولعم

eبول وا قفرو نوت طم و هع دل وا هدنطس و  

 ارد هدشنا رنو و هنررکدلیا تی ھو )و

 نده رات داخ رل هدن رز وا یرولب نازو یک رارسک ا

 یعوح كن هفسالف یامدو ۰ یدبا بهاد هنک ودا ترابع

 یوا عاسا :Aan :مسقن | 4> هر و ۹ ۹ را

 هل رس هطسا و ی ر ییلیم كح ور "و راد

 رد ننه[ یو فک



 و تر ۱۸

 یرلیضعب راح ر وم ۰ رم سوتیلیم هدنانوب یدل وم
 ین هفساو یرلیصع) و یهیدل وا یدارف ۳ كسور دنیا

 .رودا تاور یکیدتا ذخا ندسبلات

 را ا لف كالا تهم لف  نریتتا

 ۰ ردد رو اهد ندنسهفساs ك وردنچسهنا هد هسدآ

 یلصا ا یاوه سینعسعنا و وص ھاسا سالاي

 هب هیهانتم ربغ "هدامر هدیلصا ًادبم سولا ۰ ردشعا رابتعا

 هنک ودا ندنسلح كنه رش سه یللصا اف سینچس#ا و

 ۱ .ردش وا تهاد

 هلبا هج ود نم تکرح ىلا یلصا ًادبم « نجا

 یزکید ؛بفثاکت م ر كراتکرح و هکرد-شعا داجا

 ضاتبشا نا وه یدام ندددت ۰ یداردرد « دد#

 ۰ ردب رانا و

 یصانع نالوا فّرعع هحامدق و یسادعام كنا وه

 ۱ A ADS حج وا وس طع9 ۰ یدبآ ردنا فا عا و ی هل

 نداوه هددت و هکلب غد وا هیلصا سصانع

 هروک هنراهحرد كينرددت و فثاکت ,نکیا ترابیع

 بارا » یا بهاذ هج رکتلیا لوح هت راب ا

 راق و زو ندا دلو ندوص هلا وص ون هژلددع

 تول وا فک هلا فا دن لص ضعب ریس ی ک نیس و



 صوت یو

۱ ۱ 

 ۱۲۳ یخرات هغسالف دس باتک یحرب

 وب ل ر فوفح هلرحاعا موزواو لک هنس ودنک

 نیزت هلرهکیبش ندنوتلا یروک ذه لح هلیسهیهت
 .یدلیا تماقا راتخا هداروا ندنرلکدلیا

 ردندنلاوفا كسوقاش ها تارتف

 ۰ ردن مصت نالوا لصاح هاکماک ود ناقهلوبعم ترصن
 نالوا مزال هرادم>ندا دارم یطابضتا كنتکلع

 اف یک سیا اسا یوگا یا و ی
 ۰ ردکعا ساغر

 هل.هامت ینا هدلاح زکفیدالاب هکعا عا رنخا یشرپ
 ,قوح كب ارز کا هات د-گدعروتک هدوحو

 ۰ رول وا گده هنسا رسا كم وع هرکص و

 م ول یالوط نا ور یکیدتا فداصت او دم

 نده ه زکفح ها وا بام یک لا هد رب ارز . کیا

 ۰ زکسنعما

 جوش ه-نسا وا هل کند

 ه دن رشاغم نع هل را هظفاح اب یزکبراتسود و . کی وس

Eزو س ۳۷ هو  

 هک رول وا تش ود:قود ارز ۰ زکیدا تیاعر هطامتحا

 ۰ رول وا تس ود و رکرص هکر ول وا ند قوح و نهد هرکس

 : رد شع ادل وتهدنس هنس (۱ ۵ .)ه بو اش سونا



VAYربعلا تام  

 هنغل زس وح ندلصف یتموصخ هلو ارز ۰ موس ا

 كم وند .مرول وا ش٤ ازاق یضغر لس ود کج هدیا مکح

 لک ارز -مروس یکعا لصف یموصخ یهدنرارا

 « مرول وا شعا زاق ینتبح كفمسد مکحهدا مکح هنغیدل وا
 «یدبا رد

 )۱ ۱ ۵۰) و دل وه ۲ 2 هرس الف -- سوفاتس

 سوبسل ندنانو دالب یدلوم «ردشعا تافو هد

 یاسورو ناعصت «ردیرهش انیتیلم مقا و هدنسهرب زج

 ۰ یدبا ن

 هلبا یسیلاسها هتیلیم نوجا یسیضارا سدشلخا

 2۳ بت ندنسیلاها انتم هده رام نالوبعوقو

 ا ر مرام رکسم یا یف نام
 نوت ورفایادنام وق یس ودرا همتلیم سولفات هدکد اک وشراق

 هده رک بورح هسیا نوت ورفا *یدتنا بلط هزرابم هلبا

 اتضر نو ورفا «یدمشعازاق هعداش ترهش هلتعاص*

 هروک ذم ٌدعطق هلغل وا لوتقم هژرابلادنع بورس وک

 هدیسیلاها هتنلیم «یدل وا لاد هنفرصت تحت كسوقاتب
 هنس یکا نوا «ریدلبا لوبق یتتراما كس وفات هرخ الاب

 تار نیناوق ضعب راد هتروهج ردا تموکح تدم

 لاها هدندوع ندنض ۰ یدلنا تبغ رادتخا هرکص و



 ARL یخ را هقسالف بس باتک یخو

 ۱ هرکلی د هرات ود . را هل وا نعد ۳ هرکص ردیف ارز

 اک ود اس دک هک ردتکم ارز هم ییآدتعا

 د ی الع نوح كا هع هد ز وس

 یراعم ا . شلاح هکعرک وا فراعم هدکلرفک

 ردا مد راب اس هدک رحم نامر

 ۰ رده ده هناسلا ندقلاخ تفام

 فر راز ا ییذط و لها و 2 ح رلصاكناسذا تیکخا

 1 .ردسأ وا رداع

KEند رص زر لعع كعا ب ۵ یس ناسل وا  

 ۰ ردص مر

 ۰ رد ایمهدنا ربص در اضم شف هدا ز لإ

 0 نوو تاخعا كودو نا اع را

 1 تثار » ندنغيدل وا ش مالغا هدد سص یکجهریو م ۳ دو

 نس رو العا نوت ن را هدک را-هتخا كب ا حب

 مس ودرب ندا EEN A ہہم د تعط « هد ک دلتد 2.

 اتوا یتلاحم هتعببط وا تعلرش و گو قەغ هن رزوا

 * قدر و تاوح 5 4 رود

 لصف ی وصخ یک دنرلا را كەرلتس ود 1 « سان



eربعلا تار  

 شقلو هدنسوزرا یوغل كنهشاس داوع هلیسارحا

 ,شعا رذن هنسههلا هدلحرب هدناتسرانات نوکر ندنفیدل وا

 یشادنرف نکیا لوغشم هلا ارجا یتعسر نابرق یغیدلوا

 .یدردل وا یسیسرخا هللا قوا بواک هلحم یغنیدنلو

 یرلکنس .ردیک يغآ كحروا نیناوق» سيسر

 -یدبا رد «رولیتروق ندعآ لوا رشوف ۰ راتوط
 كسسرحا یلاعا یسقاص هلی سهطساو بالود

 ۰ ردرعا خا

 د تیم نادر برق داناو دا سام

 ه دتابس اس .ردشعا دل وب مرز )٩۲ A (۱ ۱ ه ۰ ق

 .ترهش هدنف رط ره كنان و د زاد ۰ یدا رهام هدراعشا و

 یس ودنک هدلاح یدل وا ندنسانغا كنامز «ردشعازاق

 نا ا ارت ف نرالا فرص نوفا غو
 كن یز وس . ردشعا فرص نا نی هن اما كسحاتحم یسیه

 ۰ یدبآ رای وس یرضوط
 هیدا فورصعء هراعشا مظن یعوح تلاش

 داش تس ردو كب کا واح قیماصم قلاعتم ان ی

 . ردشانا

 « ردندنلاوفا كساب ها تارا

 - هلا زارنحا ندکمرتسوک تح هرزوا طارفاهبایحا



 ۳ ے9 ےک ناسا

 س

۹ 

 بس — سم کما د اکی وه سینا یاس

 ۱۷۹ یخ را هفسالف -س باتک یبجنرب

 رز رظن كنو ید « رب لب » ةو راول د رک كحول وا

 ۱ یدا ادا

 یکسا ییهدل وا ردتعم ه اسم رابحا روا مچ فوس8

 هوش دغ ةباکح ول ردول رد هدنفحو اهدا یسلاها درک

 كن هم وةر “لاها .ردد ودعم ندنافارخ یسبه "رد رزذعا

 3 و یو هداف و ندنهدل وا رهظم ا تاماربحا

 ۰ رای دلیا نخ دا ےس مص یر

 ءرمش نوا یفاط ر هلعل وا الات ددمس تست

 

 . ردو نا زاب تاتک ادتا راد هر ,-

 دا وت ه دن رات )۱ ۲ ۰ ه رحع#) | لیفت سدسرحا

 كندهسمالف یامدق .ردرهش هنا یدلوم ۰ ردشعا

 یکیا ندنفیدل وا یانو یساناو راتات یماباب .ردند کوب
 لئام كب هراعتشا ۰یدیا فصتم هلتغالب و ععاح یتغل

 کو ردا مظن یداوف ندا نایرح هدندالب راتات هعمل وا

 ردشعا هوالع هد هم وظنمرب راد هب هد رح روما

 هاو دو ردنک هناتس راباب هرک رب دهن سیس را

 یرادکج رابات ساد ودو یشادرف «یداردبا تدوع

 كن رثنوناق نانو هدناتس رانات سيس رکا هدلاح یغیدل وا



AAریل نیا ۱  

 قداصت هنلعف 2 یدا لن وطر یک کید ی رالح

 را عبح 9-4 رط شدط هرط ر صانع یک هدنحا هل نهج

 هما وا تانا وح «یدلک هد وج و رله و راعاط ندران و

 روهظ و رکرض ندنسیه تناناویح ناسنا « رایدلبا دلو

 قلخ تیک رلا صا هدهعینش تروص هد ما لوا ردنا

 هنابلقت قوج ردق ه هه و نهرضطاح تروص «یدنل وا

 ۰ « ردشع۱ فداسعت

 تادا ف یهدنههروک ذم ےلاعت كسو ررزیسعن|

 یکردلبا داب ود ا ردندنایےدب یمهشحاف تاحرد

 ف واف هد ها راش مام هالک | امدو ماهر ندزوش

 ندءحا یزوس وا یعیدل وا لئاق هدبهدم یلولح م و ر

 رو هز س وک هغحا

 هاتر رر ندایفارغجو ندهسدنه سو ردنعس#نا

 هدر راد هرازکد و ههراق نال وافورعم تقول وا و فیل ات

 ۰ ردشعا مج هطد رح

 دی رک تبول وا د ودعم ندنس هفرم راف ناتو -- سدینعا

 ) N ( ۵ ۰. یق هدن سهند سوس ۳ هدنسمه رب رج

 یی رهسش یهدهروک ذم "ه رب زح ؛ رد ثا دل وت هد رات

 هراعشا مظ یلاغتشا .یدبا یک یترهش یهدهننا كنول وس

 هرزوا ماود هتدابعو دهز .یدا رص” ه هفسلق و



 ۱۷۷ یخ رات ؛هقسالف س بانک یحرب

 كناعم دف نالواشو یحما ینهلج كضرا و بکاوک

 لولحاکاتکاوک « رد ورک اوه که دنګا هبق وش ۰ ردهدنتلا

 ۰ راردنا هار هلا

 ا سصانع بکاوک وی دوف "هد رابرمصانع ضرا

 . ردیک مع نده رات

 كضرا «ردکوب تاق ( ۲۷) ندضرا هرک سعب

 SLRS EE N وام اف یا وفا سا

 . ردوسف کیا هرز وا قل وا ینام ER یسر هفلۇم

 .ردرالوکو رازکد یمیعللو سباب یسک رب

 یا لب و هرات ما ود)ا ىلع ی هبئام شات

 د لع هان ردنا هكر ایی راو تنو هوا

 ضررا ا اک ۰ ردهرزوا صفات یتدور كص را

 ۰ روهدنا دربت هللا بدج یییرصانع كنهدراب

 قوج کب هدا هدا رارقسا هه روصو لف كسهش

 بیغ یتیرو و ینترارح سو باهتلا ضرا هرکص رت و
 ۰ ردکح هدا

 كس نوکت كقول رره نالوا تاسح یذ

 كنه ىناص * رغ رمان و نیاز ندا قلعت هضرا

 ۰ ردندن رم

 قوج ۰ یدا یک روماج هدنوکت تیادب ضرا

۱ 



 رمعلا تام ۱۷۹

 یهدل وا ه یدارم ندرلف-صو هل وا و ی او ز

 هنکیدلبا دل وت ندنا تاساک هرکص ندلاصفنا و هنغیدل وا

 . اب دل وا تهاد

 . رده از راد هتاف س و زدزیسعن| دن لا وفا

 هک ردرا و همهانتم ربع تک جار ه دره اتم ربع ۳ «

 ندنسطالتخا كب دلت سصانع دوج وم هدنا تکرح وا

 ۱ ۰ ردم هب مک تلاع

 دداا و هرکص دک دما داكا دماشدم والف

 ند زا رصانع هع و تاشو ی دانا یوو هع ون

 ٠ ردفا وم

 ع هد هسدآ ريغ لاق رده ره یسازحا * ردتات 6

 تیادب كنامسا a یهات مدع دوخاب ؛ ترا زا

 ۰ ردییامو
 ۰ ردت اب هد | طرح یا وه ۰ رد)اه طس و ض را

 كصرا هدوبساسم داعيا تکا وک ا رف و

 اتو هدیفا را



 ۱۷ ۵ یک اب دور اراق تب باتک یجرب

 یس و لوغشم لا ےلعت یهدم .یعید) وا شا عاربحا

 یربق یرادرک اش هلغل وا توف هدلاح یغیدلوا غلاب هناسکع

 هب همکارب یارایعلعت :رایدلیا ا ر وع كب ایم هدرز وا

 تدارس هنج جد نددنه یک یعیدلداب هدنه هلا هيأع

 یهادم د مه جد تام ولعم صوءب یاد 6 و ۰. یدایا

 . ردشا زاب هدنشح

 )۱ ۳ یافو

 ا رح و نا هم عام « راردبا

 اه د یداحا یار نیح روم صعب ۰ ردك وک ییدل وا

 نی وردنیسا هن دال ءاتا یل [عمس| ی تب روص بول وا م درج

 E یدنرک وا

 ندا تک ادا ند رادع» و و كنه وام مارحا

 لاخدا ییذحابم ًادبمو لصا ه هیانو ةفسلف « ردو

 ۰ ردشعا

 هلا ناب یی د) وا اا ی وا كناشا رو مه 2 <

 فیص و هلن راو ص و یهملا کو ا ربع یو رارب

 لوهح یعیدا وا هه یدصع ندرافص و و هد هدا شع



 ربعلا تار ۱۷

 تولوا اماتوق یمسا لتصا كنادو رلخروم ضوعب

 رار هلتاور یک ودا مداوم 9 )۱ ۱ < 9) ندنرعش یتامز

 . برد را ناب هرزوا یا هجو ینلاوحا هجرت

 هددع دق هم زا و مقا و هداني یلابح اال اماتوف

 كتاذ نالو یرادّمکح كنتکلع البیک نالوا فورعم

 كنم لاح یو یاب هدکددا تفو یماناسول وا غیا

 لا ندهدوح وع هفعالق .یدیشعا ماست هت هنر دی

 -ادعتسا قرهنلوا سرد و ملعت هل را هطسا و یرار وهشم

 ییلاغشا ندنرلکد روک یراع هدارفنا یل هدنروهظ كند

 تاک نکل .ید)ردشا هات هرزوا قلوا تحوم

 رارف هفرطر هلع وا سح یتیدلوا برطضم ندنیسناو

 ۰یدیشفلف نییعت رلظفاح هنرزوا نوجا كماعا

 رارف قرهلوا بایرفظ هتصرف تقو رار هلکن و

 دعد هلا همکار «یدلیا رارف هدنرلکا كاتعاج هار و

 ندارآو راکفا ندا لوادت هدنرازا لر طالتخالا

 ی لوغعشم هلا تاظح الم و رم ندنکیدمهدیا هدافتسا

 ندنناظوح* و راکفا «یدیشغ ارکفتو ایر راشخاو روھلا

 ادو سفت اقل الاب هننرلا را رایدنه یدامع یکيدلبا داهتحا

 یرلبهدم یادتقم راد واد و د کاخ ندناو شكا هست

 این در FRE شا و رگ 4 رشم هن رهش سران قرەلوا 2
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 ۱۷۳ یخرا هفسالف س باتک یجرب

 یروقح یهدنکو ا كخابا » هرکص ندقدراقح نس ودنک

 «نسرویتسا كمروک ی راش نالوا هد راکو کهدکسرویمروک

 ۱ یر فن تک ی
 ۰ ردندنلا وفا كسلات ها تارمق

 ۰ ردناکم یساوفا كحابتحا ولردره نوعا ناسنا

 بوموزوک لقع ارز ۰ ردلقع یعرسا كنایشا ةف
 ۰ ریل هديا رود یتسهلج كلام ردق دی دهجا

 . زعشگای ه القع ناش مالک تک

 هدننایع كهسا ردیا رک د لصل هدنروصضح یابحا

 لا کد روا رد
 ف ناو ی ا

 ۰ نهلبروک قیال كشیدیا باکترا
 ۰ ردقو یش لکشم ندقمالک | یتتقیقحیدنک هانا

 دعاد تقم دیدم دنده یامدق یاو -- ادو

 دنه ادتا «یدیا.راردیا قالطا دره ر ره یرلکدتا

 دنه ادو نالوا یرابهذم یادتقم كنناتسسرب مانصا

 E ندنرعگ - هرزوا یعیدنل وا نایب هدننص* یهادم

 هک ردا هدازمشرب نال وا شعا د وت مدعم ا یاد

 یروک ذم مسا هرک ص ندنا .ردو یرابهدم یاد تقم



 و علا تارع ]0

 ه۰ق یدلوتو ۰ ردیل هتلم ندنان و دالب س سلات

 ندن راکوب كنات و هفسالق ٠ ردهدنس هنس ) ۱۳:۸ ( ۱

 ۰ یدیاد ودعم (

 ۰ یدنلوب هدنبصنم ثالک اح تدمر هدنلاح لئاوا

 ا ای ک هاو رد ام ار 1

 دیفساف مولع لربصع دالب هلفراعم لیصحت تفو یلیخ

 یکیدلیا لیسحمو شعا تراسهف بسک هدن ر هبهذم و

 هن رز وا هب رک ییلئاسسم كنهضابر مولع ی در دره

 “زد ڈیانا ا

 روماو رامتخا تولخ تا ندندوعا هننطو

 :یدلیا راکفا رصح هه واع و هن ولع

 ایرک و سیطانقم و راثا ندیا تشن ندایشا سیلاب

 رس> ور هداند باذحما یهدنرارا هبنذاص# ءایشا یک

 *یدیا رد ردیا تا الد هنغیدل وا یشرب مه

 رخ ندرق فوسخو ندع فوسک عوقولالبق

 یک ماره ندا استعا هدنردصر رخو سیر و

 لوا لا هليا سايق هنربونج,لظ ینعاقترا كتاعفترم

 ۰ ردسیلات نایلبا ناب

 هلح رب نوجا كا دصر یکاوک نوکرب سالات

 هزوحرب ندا یقدا_مص] هک ود هروح ر کک



 2 ۷١ 1 یخ راب هقسرلق باتک یجرب

 « رنشعا تافو نکیا هد نسا ش

 «ردندنلاوفا تل و ویلفا ها تارق

 میام ر هل ات هب ها اه “هام ز هس ر هد ره

 ه ردم زال

 یس ر ره ندیلاها هلازا یتفص تفاج ندنکلعر

FSO۰ رول وا لصاح دلکعا شدعد هرو هس ہد ره  

 ۰ لع وش ود قوحج “لوس زا

 . لغو هدهراشتسا هلا تاذ نانلوا داقکا هنلقع

 .ندنسودنک ارز «ردیلعا حوزت هللا یوفک ناسلا

 لنس ر ره ندا زر وا الما وا هسک نالا ز و ندابلم ق لود

 لول وا ل وا یکولع لبع ۱

 ذی لاح و ار ز ۰ ماعا ھو یهجور OOF ی تناحا

 ۰ ردبا توعد یر ودح

 .هدهع زانم و هرجا شم هلا نت هدنر ومج> aح وز

 كنهحوز هديا ردبا روهظ تډبولغم ارز ۰ لما و |

 ۰ ردیا جاتا ییروهظ تمرح مدعو فی هدننات

 ىى حالصا هل ساف ر ۳ كد كن راحت و تام و اف رانا

 حج ودع ندیاح رلصا یی رانا هکر هیلع اب ۰ ردلباق



 الف ره ر وه سه ندن رانام ره ناتو جا لو ویلقا

 ۱ هد راهش 2 مفا و هد 2س٥ رب زج س ودر ۰ رک دن هلا

 هد هسذا نداى> < ردشعا دل وت ةن هنس )۱ ۲:۸) ۵۰ ق

 ھا ا نکل ۰یدا لکد هد هج رد یار هكا ةا

 ی هعطع ترهش هسدا هنا رد و لفغ .یدنا هد وریا ك

 .ردشل وا ات

 هام تقی رام نک وری یتا
 .تدوع هننط و هردص ندید رک وا ی هیفساق مولع ۳

 ۰ یدالبا

 تم وکح ندنعیدزل وا نبعد 1 اح هند 7 ندند الب هدا

 یمپه , كننلا ها هکیدترو مظتنم ردق لوا یبهرادا و

 ۰ رایډ ریک هن ایلماف ر هحرشاعمو شیما نسح

 كنابسا قجهلوا بجوم یب ه راح هدنتهوکح مایا

 هلی اها هراتس دالب .ردڈمامر و نادیم هثسدر 2

 «یدنا رر وک هعظع تمرح هنابرغو «یدا روس قافتا
 لئاحسماب ةدنناررح یتفرعم لوس لا هحریوتکم

 قاخ هلدارا زاغلا دوخابسسفت هلبا هلماک تفد یی هضماق

 ت رهس اد ین الوط ندو ید یبغا اهلا ارا

 ایر رغل یک رک یا هدننسلاوخ صم م ردن غا زاق

 "لاها  كرەد رواوا بحوم ییناهذا دشت كالاها

 1 .یدلیا سشذ ا



 ۱۹۹ یخ رات هفسالف س باتک یحرب ۳۳ سا

 ندکد ری ید راس رفص داسا دالوا تولبتوط روبح

 هکر «یسالتوط روبحم هحراءهرادا رانا نوا هرکص

 روک اضاسق هدکنا منا ورا نیو طنز کیف
 ۰. ید ندنسهع وضوء ندا وو »كن ول وس ی رامح

 ندرلیش نالوا كحهر و تزل هعسیعم نولوم

 روس یهفیطل تاتو یەدىدل رهعطا یدا ظ وطح

 درک نادات و رامشا نانلوا لاح یه دع قفار
  ردهدنسهنس (۱۱5۸) هرعک البق یاف و ىدا رروک

 ردندنلا وفا كولو هما يا

 زالوا راشتسم العا ندفع نوحما ناسا

 یفلانف كندا ٹال و وک رب 8 لوب 1 وزعفد ئاسا

 ۰ ردعع ون وا

 كن رغ تاذ نالوا زادهدهع هلس هفیظ و ناک

 .یلماعا دع ۳ ییسفن هکدایب ییتعاطا ا

 ' كننايحو فوخ ندمولوا هتک ناراو هنشاب ش

Nیلمالیا اکتشا » 

 درب هدایز نده راس ثالاغ هکردتکلع یناه »

 ما لاو نه ولو هد عن دو
 یس و ندرانکلع هةشب و ناماز وک تل دعو رظ یسیلاهام

 e ردتکلعند | هناعتسا ندنسلاها هدک داليا فداصت هلاظم
1 ۹ 

 * ردسه رب و ییداوج



 زین لزوم رم لح اس رانا اخ رپ تل
 م ولع نالوا رد هد زار دیاوع و رج هدار وا ار

 تعحر هەتا م رکصاذدکدتا لاصحسا و عت یدناوفو

 ترطصم و بدھ :a sup U یتازک را كتر ورمط ورق و

 ندنارظتفاو ادعوا هلیشهنتح» تا یبا كنار

 .سالات توغا لس هتعیط تایسا هحایفسلف نولو

 نانل و یرصاعم ۰یدیا لئام هتسانس و قالخا ۳ ی

 تذوع ail رکص نادل هبلع 4ب راحاب هل رل رام

 هلت هرم یرلفدل وا شالا ذاحتا برا هلا هدک دلیا

 ۰ ردشم ردتنا ا لکیهرب

 رله وا ندنافعا امن ۶ وس رده ره ران دنا تاف و

 هموع ییسمافلیوس زوسانف هدنراقح هرکص ندنرلتافو هلد

 ۰ یدلیا اک یتداع و هح نا و دات

 ندنربتافو رلثدا تافو هدلاح یعید وا یرلت رذ

 باب "یرلفدل وا راست هدنداحا ثراو ییرکدلید مدعم

 دال وا هدب رادلعم هرادا هدن رانأم ز یرلعل رابتحا *] رابا و



 171۷ یخیرا هفسالف س باتک یر

 قاروا نانلو هدنرلد كنو كنوش هللا یرما لردنکسا

 تاشن ندن اف راجعا هلعج ید اصف یهدنرز وا ناشیرب
 ۰ یدل دا نود حالصالادعب ییاّتطح ندا

 او رم واتس دف ارظن هه رخ | وو ل اخر وم# شعب

 هاکغا حوزت هللا نویم یرادنشح ایدیل هرکص ندتدال و

 ۰ ردشعا ذاحا لغوا یسوریموا نويە

 قندنسلاها» ینمهرزح ناو سرتموا دپ رایت

 هدار وا و تع نع ه رب زا مدرک د رک یت وابص نس تولوا

 هننداشنا رامشا هرکبص و شفا سرد, هدهسودموپ

 و لب کس ضرر ا هب همینا هدعد ۰ یدیشمالشاب

 هدلاع یتیدلوا یعا .ردشک یع هنرازوک هلفداصت

 لئسو راذک و تشک قره وفوا راعسا هدرللم ضعت

 توف هداروا هلتع نع هشرهش بت و یکدلبا رامتحا

 تب ورموا تودوربه ۰ردندننادافا كن رایضعب یقیدلوا

 هرو زس وکه رکص هنم(4۰۰)ندنسه رام ه ور ینامز

 ندنسهلالس كس ورداق ندنرا رادم> ةبا بی وهم

 (۵۰)۱۳۸۰ق ۰ ردندرقالرا كنرتوخرا هاو"

 نالوا هجهنناهدنامز یغلن وخرا ۰ ردشعا دلو هدنس هنس

 « یر وهجب ها » یمهعوضوم نناوق ویسهرادا نسح

 ید وا کش هدر
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 ہا وت هدب ریش رو ص ندن د زلب دکنف و سوءداق

 ندراول هکدف ۰ رد رګ رات (۲1۸۰) ه۰قیامز ۰ ردشعا

 ید ریش « بت هم نع EY وب د زار ه دن ات سل اب ول تولبرا

 هلالع ندعم و قتعارز م وز وا هنیدلاهآ و نکا ری

 صعب ردد رک وا یمزاب یزاب هرز وا بت ف ورح

 ندن_سل اها روص سومداق ار ظذ هنرلتا ور لرلخ روم

 بولا هننسایر تحم یعاجر هرکی نی طش

 سرقت ینامز «ردیانو عاش روهشم م سو ریموا
 - دیسف یسد وا و هدایلیا ۰ ردهدن رلت رات )۱ 0۰ .] ھ۰ ق

 كلة انو ذیدا راتا هدیصف یکیاوش هکر دس ا كنرا

 ییسه راع هل ور نت ر وک ذمنیتدرصو ۰ رون) وا دع دوا

 هل تاح ردنم تول وا ماش یهیاتو میاق و ضصعءب و

 ناتو یتیفیک + ۰ ردسی افارخ یرلرصع) و ۰ یدح ی راهب

 دل وا چ قه

 یسامه مفا و هد رو رب زا سو E At وا نساش رو ییابا

 ۰ یدیشف وا. هی سن ژ بسلم هلکع ديل و هدن رانک كن رهن

 كندا وب ا ۰ یدل وا سا وډ سو رب» وا کم

 اک وا نود یراعشا كاس و رب وا ردو هننامژ



 ۱3۰ مر ا و

 هباادیم ندزوو ندنراگ دعا عابتا همارک یاسیبنا دیر
 ۰ رداصحال و دعبال رلاطخ ی قدی و

 ص NON دک هدد زول 7 زف ما وفا

 هن رالقع هحناداقتعا و تایهلا و نایعا عابنا همارک یایبنا

 كنارآ و راکفا و یتابالقنا و دراوت كنانوئ رلندبا عاب

 تعیبط تاداسف و ۵ ہت ی تک اردا و لوقع توافت

 هلام راطقا هتلع اد ردي لسلست ل 4شب

 و هدال وا نورف ۰ یدلیاب لدا در امع فوج ك

 ۰ ردهز سا ورز ینادلک ندا هل ولس هکلس و ادا

 هدننامز هد ورم و هدلدا یروهظ تئو - هزسا ورز

 زوت وا ندد رع ۵ يام آ رظذ .EON وا تدا ور ددل وا

 رو الیشالک | یعیدا وا مدعم سصع

 )۷۰( ۵۰ ق د رداد هدول - نسوا

 كنابکلف هلا لم ۳ ۷ ییا > و ریس كيک | وک ۰ « رد را رات

 ندستاف و دنشعا فیل أت تات a یوا ج هود مس
 ر

 لاخ دالا اخ ی راد ومعم ی و ییلاها لدا هرکص

 روهشم لکیه وبشا «ریدا لکیهر هلتبست هنمات

 یدل وا و



NNEربعلا تا  

 یسەقحال كباتک جنر

 نورف ۰ ریهاشم صوعب و ی رات هوس رو ی وا نورف

 تاماربحا هدال وا

E 

 رهاشم ضع و خىرات همسالف

 ۰ ردتم> ےلعت و س رد هاو هزاوک دن اا كنامدو

 نکم یی رعم ند ره ندا قلعت هب ال ویه د ماع و

 سرد وس ۰ را رددا سل هب هوس موا یلع یرلن ال وا

 اسح,ردق هنروهظ كنس زوغاتف هراندنا لغوت هل

 هدتعنص یکناه ندناعانص » ۰ یدبا رونلوا قالطا

 دیدیا لاوس ندسروغاشف ود « دما لصاح .ناقنا
 ۳ € ۳ ھ ی 1 2

 a EE a me 28 طہو 2 ۳ هل یر هرز واقالطا ۱

 نالوا 22 هاشم 4 EY وک « هس روعامف ندى ددرد

 رح رره هزکص ندنا. + رایدلبا ا-طعا بملف ویلاف
 2 یدل ی فوسام

 فراع»یک هضاب ر و د ہعہہط مواع كن هور رو یامدد

 یناداعتعا و تابهلا نکل ۰ رد وحك یرلت مدح هح هم دم



 ۱۳ اوروا س باک ىج ر

 یهدنرلارا اب رییس هلن زکد قازا ندرللح یرلکدلبا السا

 فورعم وند توژ نالو يسهل صا “لاها كرلر

 هدن راتب ۰ رلددک هب هه دم هلا هش و اڑا

 لمح راتوز ۰ یدلوبعوفو رهمداصم لی دلش لی دس

 هدنتلا تادع و تراعح ردق ه هج ردرب یرلکح هرم هدا

 دن رلتهجلاعش كنكلام اب ورواو راد دارت هدرلنا هلفلاق

 2 6 هلام قرار هر را یک
 ندن رلحما دل رهشا رب رک دال یا وفا هلطابه

 نایناساتس ۰ یدنا لکشت یتموکح هلطایه لتوفر

 لرانو هدنره را هلرلعور دلورسخ ندنرا رادمعح

 ۰ ردشلوبع ووو یرث هملک تن واع

 ا لپ تا وک لاا هدا ور وا

 یرالاح قجهش راب هدراروا قئرا هلتهج یرلکدلیا

 اةلوو نانلو هدنسرع بناح كرزخ رع ندنهیدلاق

 ندرلتامراس *ندرلوالسا ؛ندرلنوه ۰ ریداکج هرم

 « دفان لئابف » هداطس و نورف ندهفلتح لايف نی

 لکشت ےہ هظع موفرب هدنتلا یان ( سور) نالوا هنسانعم

 تاودهیسوررپ هرخالاب هلیسدفرت لروک ذم موو هکردذعا

 ۳ و یتالرصش ۰ یدلیا لکشت یس

 ۰ یلاعت هللا اس نا ردح هل زاب هد ردا تک



 ریعلا تار ۱۲

 هن وط یمیهشب " ایلاتا یسیحدرد " نادغب یسیهچ وا
 قاط ره كردیک هنرلفرط عقوم مان خورپسا یهدنربعم

 ردرلشعا نطوت هدراروا هلکل هلغ ندا غابتا هترودنک

 ۰ )5۸( ه را دعد

 كماوفا نالوا فورعم هلال هبلاقص للئابف راغلب
 ود هنف یرالوا اهد هروک دم لئابف ۰ ردها مس

 قالعطا هنف هراراسح رلخروم ضعب ۰ ردنا فورعء

 ۰ راروهدبا
 نكح هلوکسم لاها بولیغاط قاط ماط راراغلب

 تکلم۰یدلند ی ابراغلب هنر 1 هرکص ندکدریک

 ۱ یا اب اقا وه هو اتو
 د ودح هلا برص دالد ند ورش لام " نرزر ند ورش

 ۰ ردیواح ییهفاسم یعب مل (۳۹۰۰۰)بول وا
 دالب كح ثالام نالوا یر هعدف ناط وا ران وه

 یعدد-ل وا رک ذ یم لود ر هدنرلفدء> ندنس هلا

 2 ده د لات هزرل یرلار وا رد ردو هاب ور وا هرز وا

 EE ر رغشاک ید یی رکید یک یراکدتا

 سرف دالبو رزخ رګ ندرفشاک هدرلنا هرکرص 0

 ا ا ا و هکزدرشغلا ترخه .هن رافرط

 ۰ یدلر و



1 

 یا

۰ 

 هنسلا وح 1 ور وا 441 وا فداصم هت راد شو تلح هل راس رف

 .اقو یتیفکه کرد راش) وا ص4 2 هدن سرلا وح هن وط هلن عش

 ۰ یدلزاب هدور
 اوج یر نود ادا ندایسا هدال وان ورق را راغلد

 هد مصع یعکیا یکمدقم ندنرعم و ۰ رایدابا ت ره هنسل

 مور ه رک صز دو داباب ییعوط هه وط ندهروک %0 "یا ,ح

 هدنخ رات (۱۲۰) رانو ۰ رلیدالاب هیت ییسهیف رس تا ود

 شم ردشانس ردو هنک وا ی روس ال وماتساات یتیرارداح

 رات ر ڪم هل .اطعا تودعر ناتا روطارسا ندنراود) وا ۱

 هما رام روطاریما هدنک رات )۱ ۱ °( ۰ یدابا مفد ید

 ماکعسا صعءب نوحا هظفاح یلوبناتسا ندنرز وات كرد و

 . لاو روش دم لاو کا

 ۰ راب دلیا علی دنو راص هفا رطا ج دهرکص ندنا را راغلد

 «یدلیا رسک ییراتوطم توقح وشراق یمهلبنق هرا وا

 ات هدنماب نارووو و لاک | یتیراناص2ن هرکص تق ور

 ردا اوو هل وات را هفتم زر یک
 هل روص فیطات ییماوقا راغلب لفره روطارما

 "یدریوقتناونع قیرطپهنرلسد ر بول وا روبج هبءرادا
 هاکع ال ر ییدالوا ردن شد هدکدتا تاف و مود رم سد ر

 اب یکتا "هنسیلاوح یرهن نود یسبرب ندرلنو
۱۱ 

۰ 
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 نا ااش ۱۰

 ایجالاد ردا زارا توطم یلیخ هروک ذم ماوقا

 زواسح هننکلاع انامرح البتسالا دعب جد ییسیلاوح

 دلرولایدرابمول هلا لوخد هابلاتا هرکص ۰ رايد رتسوک

 ره را هلرولهسنارف لردیک هنکلاع هسنارف هدمب و
  راشعا

 قرهلوا تشهدززادنا سکع تہ تهجیماوقا هرا وا

 ۰ رایدلا .هدنلایرلمکح الماک ین هبلاقصکهدنسالاوح 4 وط

 هنن رلتعاطا "و راد هد را راغلب یکهدهتمج زکد هرف ارخ وم

 تا ود هم رم اب هعرصت یس هو رش تل ود مور بولا

 ر و اردو نکل ۰ رد املا وکر و نداعلا راشم

 ییرلکلزستحار تالئابق یهدنسیلا و ایجادیرزواح ردو

 یه وماي دن رال و رک قافت الاب ندد د] وا تج وم

 . رلیدلبا جارخا ندایجالاد
 تن رڪ بو الد وط e el 0 هدک د تقف و زار

 موحش ردو هنک وا كن روس لوماتسا ید س یک درد

 .یدانا لک یرنا لفره روطاریما هلکعا

 ه رکص ۰ رايد | ام هدنسل | وح نو م دعلا نم را و

 ۰ یدبا رات هغ دش بناج كر یافلوو یر
 ندن راکدلبا تث واعم ه رم ور هدن رله راحت ل راسرف دا



rabeان  

 ۱۰۹ اب وروا e باتک نینجا ۳

Eد هه هم  Eډو هزاد هرو نده وط روه هردص ندو دارا کد ۹  

 ههل وا ۵ رمص ه را « راب داکح یغوط ایس ی ر>

 ك ت ورح هو رفت هن رڪ ا هدة هسدآ رايد و دلاص هك ور

 قلراهدمو# راظدا ندت رک دابا کقدارصت هد هن رالیکتت قوح

 ۰ یدلاق یرازو قح هلفروق
 هل وا لئاز یر راد وا هرب ندرت یرلهرکص اه د

 یم هعیطم لاها لر زخ رګ وناتسجروک و زکد هرق یمهلج

 ۰ ردراشسمل وا لحاد هنمکح

 3 یی (۷ ۰ )هر لب هدب راق رط فاق هود راهرا وا"

 A (2۷)ندهروک دف شا ف ندکدشا aer ردو

 هن سلا وح هل وط ندنسدلاوح فاق هوو ردو هلن جش

 ر هنلحا وس هب وط ران و ۰ رد ربشلیا هرلار وا

 هلراروفیوا ندیا مایق ه البتسا ییسیحاو ان وناب هرکص

 هتم وام را رود وا ۱ را هم داصم هدب رهن اره

 دهد تولکح ند هم و ورم "جا و ندن رلودم هل وا ردمعم

 یر هم دارصم در راغ)د زر ۰ رای دلعاط هرق رط

 5۰(۰) یدلوبعوفو

 تو الشاب هره راع هرس هہق رش تل وډ مور راهراوا

 «رایدتا طیض ,ییایجاد هدنراګ رات (۰)



 اغلا تا له ۱۰۸

 لراتوغ ران وه یهدنتشاب لزکند ۰ یدساکح هفرط رب

 راس وا اشیا دف هاو روا ماوس
 ۰ رتد) وا

 هلفداصت هتک الف و ضراوع فرط فرط كران وه

 هرکس ندودل وا لعمصم یرارادتفاو توو كنغوح

 روم وا ندا ناط وا ر ر هلناجا-مم كنماوقا هراوا

 هب التتسا یرلار وا هلن رحم هدنهج قرش كنا ور وا یره بق

 ( ۱۰۰ ) رلیدالشاب

 ارام و ات دفا یاتلاو لارما اوفا هاو

 .یدا راو یرلنارف هلراراج ورن وه ۰رلیدا ندهیشح و
 هل رج نودو هدنلاعش كفاق هوق هرکصندن روهظ كراراغلو

 رانو ۰ ردرلشعا تماقا تفو یلیخ هدنسیحاو رزخرح

 طلسم تیک مد کات سیا وپ نک یز دیه قو

 بجوع ینیراترجه ردف هراروا لیکن یکیدلی باج
 دتع :ردق هنرلغاط یاتلاو لاروا یراز وام .یدشل وا

 روطارما بوشار هلبسهیش كرلنوه هرکص «یدلوا

 ۰ ريد العاب هغلت دنف راص دنکلام مور هد اھ ر نوک

 اک قر خوی او ها راته روطا رسا
 يدلاوا لوم یجد زکند یلغوا كنالبتا هدهرصوا

 .(هو)



 ۱۰۷ اپو روا س باتک یحنرب

 وه هلا لٹا نانلو هدنتعم هلکعیا لرلفتسا و

 ۰ یدل را

 مادط قاط رهلبف نالوا شبا تعب هنرارکید

 دفیگتچ  ندنتلا یراق ردن و نسا زما هلیدالوا كنالتا

 .ریدالشاب هکعا ليم هلالفتسا و تیرح و
 فالستخا نرتسوک زو هدنرارا لئاسبق هيلع ءان

 یرکیدکی د هدندالب ایوناب هلکعا حاننا یییموع لالتخا

 فلت رناسنا قوح ردا رومظ راه راح - هد

 ۰ ردشل وا

 ا ایا را ناتو تالش دیش
 رن وهنانارآ لو تمالع هاکنشاوحم یر شاع و شزرسا

 لب ترش دیبا کد ند رسا اپ
 ابوئاب لالبف نالوا نونم ندلالتخا هلا قایرداو

 ۰ رایدلاق هدندالب

 ندرن وه نانل وهدنشاب .كقابرداو نده وهم لو

 دقایردا ارخوم ید یرهشاط ( قازق ) تامراس
 یتوف كفابردا هكا ترعه هن رافرط اب ریایا و تقرا

 ییسلا وح اب وا نانلو هدد ندننرد) وا راح ود دوعرص

 ۰ یدانا السا رلت وغ

 عابا هرولام ور قانره ندنرالغ وا كنالبتا



 یر تام ۱۰۹

 یراق و یزغا هل« زاق ىلع یکیدسا سات كنعانرط نالوا

 جارخا یصلف ندنکیدنا روم خلق ر عوض وم یضوط
 ج وش الا «یدلبا اطعا هالا بوروتوکص و

 هلا هلیس و وا و یتیدل وایصل# كرم نالوا بورما هلا
 طیض یاد یدرم#» كع رم ندکعا غياب هن و

 طا مش و نالعا لاف یک و دبا كم ردلم ییکحهدیا

 یرلهجهلا هدره رام لئابق ۰ ردشم ردناط د اک یس لج

 راردنا راردب هکغیا ناب رف روخاق وش ییعوح الرا ریسا

 ۰ یدبا

 ود غ ربلزتا یسهعصاع ؛یرکسعم « یسهملق كنالبنا

 ندندالب راح روک ذم لح هکی ديا لح نالوا فورعم

 ر ندا شخا هداروا بواوا هدنلباقم كن رهش ادوج

 یواح یراج ر ددعتم هدنفارطا لرمصف وو رصف لود

 نالوا مبات هنمکح ۰ یدیشمودنای روس رب یلتماسج

 رف یاران عو ونک و ی راک ین كعاو, لئابق

 ارهاو اور ندنراقدل وا رج هلبا ماود هنتمدخو

 هدلامن ی واوا هرس وا ودا را دار وک تم تب

 ؛ یدو ری هدص» ه الا و رروط
 ندارما ندا یسقت یتکلامم هرکص ندنتافو كنالبنا



 2 ابو روا س باتک ىج رب

 كج هدا قلعت هشدا لوا لوا ندمالشاب هدا رب

 رانالوا فقاو هک یا رّسوک ۍنأت ردقلوا هدربادت

 رابه یدما لر ونوس هدنتلبا یدسآ زاۋ دشا وا

 ردفلوا یشا ر یعیدلا هنارجا تسد تفو یییدردشل

 رده « رود ردقن هک یدا ردبا ارحا هرزوا تعرس

 « یدنا نمهدنا رخ ات یتسارجا هسا ر ومنظ عناوم

 لاح تقو ره كالئابف نانلو هدنتسد رز الثا

 هم ولع وفراعندرلنو و زدنا ماّملا ییرلماشب هدنلاهج
 تقو ره دهن رلحا ۰ یدارنسا كعا وح یرلندا ليم

 هنساقلا هدساف دافع نالوا ترابع ندنافارخ و ماه وا

 سا فراعم هدیاد لک ها یسودنک ۰ یدا ز و سلاح

۱1۳ n 

 لاو یس“ ىع وط هرات لا تلامح قلح ۰ یدا ۱

 یکحهدآ لا سا ۵ كب و دا ی یراعم و مولع هدزڪآ 4

 دف راعم عارح و نهکج هم ولع نارم یتنانحو ساسد

 لوصحكموع هم رامح ه رهاظ ییهامح هم وط وس راق

 ۰ یدا نوعا قلوا عنام هد رادتفا و تدان

 تیب تالو ستو هساطیش سداد یمددن رل) وف

|۱۳ ant ani 

 ۰ یدشکا ریه ود رحاس لئابعل نمد ۱۳
a5 تو 

 قا ر یعارط كن ز وکو ا 7 نوکدو نابوج رب

 شفلهدز كلزوک وا هدکدروک شمل هدز هلفداصت هنزغا

۱ 



Notقلا تام  

 ندر ءور هلدصقم یقعازف لواح رار هلرالاح و

 یدرلشعا قایصلا هر وه یلاها قوح ك

 تسارمصت یرلن و یریضعءبندنریعاد قاناس رخ

 یر صعد ۰راد شلاح قوح ك هکشا لاخدا ا

 ندرلنوه ۰ ردرل شعلا رص هرزوا یهدم سورا

 هنر لارا هلام ما هد هل رل هط ساو راندا لوبق یقانایتسرخ

 ٠ یدل وا رشنم تساربص)

 ۰یدا روسی ا ریمدنو رهف ینکیدلک تسار البا
 ۰. یدنا عماح یدادضاببح ناسا وش

 نسح هب راحا دنع هنیرکسع و دبنع راپج هدرلهب راح

 هدنزوسو ییافو هدندهع ۰ یدیا لئام هنسارحا تسایس

 اد ع کره دا زا مای قاب حیا

 ۱ لاھ اصح# ۰ یدا رولب تمذ ةضررف یکم رو

 ین بغ نکلل ۰ یدبا لام فکر E ی وق
2 

 تلح اجو ےل ولرد ره اصعر فوع ای ٤ ¢

 ۰ یدا بکترم یشحاوف
 الا و وا انوع کیتا زول وا تقو ر

 یدتفو ر «یدا رّرنسوک تلادع هدهحرد قحهلوا

 قجهریدنوفوا تنعل هنسودنک هسک ره هک ی دا رول وا

 ۰ ید ردنا تاکت را خط و هر



 یر نا

 7 قحهسل وا دع رام ر یدهوطح ره درو قوح

 «یدل وا نااج ناشن نارحص لاح

 زو هنسالاها اب وروا ها ندنتاز واع كنالما

 هدننلا یشاطر رهكنن رلنط و بارطضاو تشهد نّوسوک

 یک روهدبا موجه هنرارزوا هدنوقیج یتالب رکنا رب
 اسم وس ندنعب دز وا بح ود ییراباهذ هب دف و ماه وا

 ته تهج هن: ہړل اھا کلم یکیدنرو 2 كناصم

 بارخ یادناح هلالافم و ۰ یدلحا ترحاهم قدرط رر

 هل لاو هجراخ نددادعت هراد یراد عم كراتالوا

 ۰ یدەخ هو ورع رلد وا و دا رو نالیدیشنا ندتک را

 دابع بوک هيه دم بورح یکدلیا ارحا لی السا

 مور یک ددش قدرح "شعا-البتسا یناط وا تیا

 ۰ ردشم روک هیج وتا زات هنراطقا لتا

 یرل رب ی راک دادا الاسا و هیلع هد را ه راح رلن وه

 ارج یتیرانالوا اناوت كنسیلاها هرکص ندکدنا دایرپ

 ءهرباد ییرلداط ناوسل و حویسو دن ران رکیسع تەدح

 عانتما ےک ره دن رهفاش فیلاکت لاخدالاب هت راس)

 هرادا و هان هاب یر ربسآ و رلررد) وا ها ھو

 A وف فد از رادقم هدک دک ین هح رد ثكح هل. هنل وا

 ۰ ید رارالزاغوب



 ربعنا تام ۱ ۴

 هیچ ند نییتنلا و روطا را هرکبص .ندنو الا
 كعا 4 راح هاب هلا در۵ رش تل ود ردنا تلط

 یسحا e AD یکیدتا ور اب صف اول ذا رف و

 ییددناز اق هل تف و ته رشد ام و ن ۰ یدتسا قم رافح

 یدل وات رابع ندسداسد نوحا هظفاح ی رش و تدص

 بر PRT TF BS FF قماماغ وا اه د گی او ل هلته

 ۰ یدتا تاق و تک هدا روا و تد وع هن رل رط

(N)۰  

 چ ىلع هدو د) وا عياش هرانوھ یراح یتاقو تن راستا

 هلا یرلهراب قانرط یتیرازو هللا کیو هے مومتلا
 هرکص ندننافو كنالئاو ۰ ریدلبا فسا نوخ هدولا

 یا جا هللرالغوا مان زکند < قاره " قاللا كلام

 رب دنا ما کک هدن رل هن امه س

 ندنط ومس كاتا ود امور دم هدن نام ز ىجا كالا

 عوف و بوعشلا نهد هدنس هل اعم الاغ كنا ور وا 1۳۶ هخ وا

 ۰ ودشکا یو یر کیت 2۶ طع تاک رح نالو

 هم ل زاوا ید رل هل ضا نطاوع ه رشک ما

 ه سهم تاب رلقنا و ضراوع A PT دل و رو هی
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 و و اوس اد ددو

E ENEها نوش  

 لر د و

 ۰۱ اوروا بس بوک یو

 هدرارېنو هفذا بوشراق ا كرار می راناق ناسنا

 .یدالشابهغءردک | ییراقهرا ناق راوض ندیا نایرح

 .دنرایلسمها كب كنعياق و ابوروا هدیدش هن راح وش

 وفا رارف ۰.۰: دما نیومج كم ناب اغوا یفلت اب رب ۱ ین

 یراکد ردل وا هدرارب هش كرالتاقم ناش ندقرا نکیا

 ًْا ی ۵ راک ف ولیکح نده راع اح ور و ندرلعاط

 ۱۱ رام زکلا هرزواقلوا ادعام ندرنل وا توف

 لاب هرقل كم شقا زو یرادقم كزالوتقم نالیرحم هرارب

 (۱۸۳۰) هرطلا لف هروک دم دن راج « :ردنورم فالو
 ۰ یدیاهدن رخا وا كننا زر زح. یسهنس

 یغیدلوا شنا عياض ییعبر جوا كس دا

 هدرا اه یدالب یکیدلیا فداصت زدیا۔ تعجر هدلاح

 هرکحص ندنو ۰ یدل وا لخاد هایلاتا هديا هديا

 سافت لولایی نونا دف شروف هامور
 كنالسنا عانقالاب هلتروص نسحو شک. وشراق هلاکولاب

 ۰ ردشطا منم ییز واڪ

 امور كنالنا هروک هنیرتاور كرلخروم ضعب

 واتولوا هننرزوا یعاندا كناباب ین ندنسل ! وح

 یکیدرسوک زو ابو ,یلتدسش رب  هدنما یرکسع قلارا

 ۰ یدیا نوجا



 ربعنا تام ۱۵ ۰

 هللا عطق یتیرار نیسو لزومو نر ۰ ردشلیا قاحا
 هلک ناروا هدا: هدیا بیر یار ینددصاب قانا

 . یدل وا لصاو هدرا هدعب و

 وور راده هسنارف و سویا یا رنج امور
 مالک كیراتا یافتالاب ىن رود وخ یرادیکح توغ لا

 ٠ ریدلیا ماف

 SEAN طلع و مہ هل راهطذ ر الا

 ههو *یدتا لوخد هب 4 راح نادم تادلاب ل رەش ود

 ادا یضوط هرانیمد هرروا قلوا تلابد ژنو دزد را

 و r E OLED كن 4 را ۰ یدنا قوا یو

 دو هد ريح ا ندهد دش تاعدصت یرکسع مور

 هب راحل ا دنع قد ر ودوت یرادمکح توعو لواغم ا

 ود وت طف ۰ ریدنازاق هبلغ لوب رانوه قرهلوا لوتقم

 راتب ولغم واحما یتیرلن وکسو ربص كراتوغ یتیلوتتم كهر
 ا یی اف دو تارات نال را صا نآ

 ندرانو لک انفاییاکدنز تذل یرلکداکهدیامازلتجا

 نیفلاص یغهفرف یادف ر نالوا ,شّقیا دارا نیک

 هلي تم ها زاب دن دش. موسم رب ةزان وه یک ابو یهدنزرط

 هرداڅ هکالیدتنا رادتقا فوم ترض ردة لوا

 ناو بت فا لات کنار هام یا



 ۱:۹ ا وروا س باتک یحرب

 هد شا یدل راعح ود را لوت ۳ هٌ رزوا ربا هل رل

 بوزو ًابرح ییودرا وش هدشرف یرهن هلوط السی
 نالوا نجس 4 هرکص و ند رم زمم رک ندقد_2عاط

 ۳39 را رکود هرز وا قلوا هات E ندر

 ًارخۇمو هدنراکتا راغاط عقاو هدنرف هنردا هدنسودرا

aیلبا مور ی ودرا نالیدبا قوس قره وا هوو د  

 ۰ دنا نایت 4 زاما هدنلخا وع

 ان ودک امهرکص ندکدتا رام را یی راودرا م ور رانا

 برګ و ترافو بر یرارب یفددراوالردیک هنسیلاوح
 قارحا یهرو#* ه.ش دم رد شک و راز هار هلا

 هل رودرا یس هتم لئابقو نوه ناما ني یالب وش

 ردق هن راب وک لوتاتسا و نالوح یک هفعاص هدرلیا مور

 هارا دم وع یغیدلوا د و دف نداد ب اھم هلا ا

 ۰ یدتا نالعا و

 یهدنرتمج بر كناب وروا هدنسهنس (۱۷۰)
 لدوجوم كم زویشب هلدصتم كءا لاعا ید یدالب

 دنکلام هتساارف و اععسا 4 کی و وَ اج زب

 تو یتیدالب ایام رج ۰ یدلیا باتش هتعنع یرعوط
 س قوح تك هنس ود را ندلتاش و ما یکهدنرگ



 ربعلا بارم \ ۸

 هرف وقینایردا هلا غالبا هرف (۷۰۰ ۰۰۰]) یتسهدوجوم
 تاعفدلابو ۰ یدر و یدا اعل یدال یهدشب زکد

 ندقدلا غلاسبم یلتیاک هللا هبلغ هنراودرا لرولارپما
Neدععنم هلا صم ر یواح یطورش ضعب هدن  

 لمع هغلاق هدنتلا یدو هدهاعم الا هد هسا یدل وا

 ۱ ط ورش هلء»ا را ها هدهع صعت ندنعیدل وا ندواط ردنا

 رله ور و یغیدغل وا لاک !ندنفرط هبقرمش تل ودكن هطاصم

 - دلیا تفرمم اودا ضخ دام .هنسودنک هدن ربعم 4 وط

 دون هلا مایق هنملع املا راشم تلود هنن اعدالاب یتیرک

 هدنسارحا هسرا ردنا دارم ه رهو لاس را كنه و سم

 هاب كن ریضعب ندمور ةففاسا هرزوا قلوا راتخ

 ۰ یدتا تلط ندروطا ربما ابن زی

 سا نانا وا دقع هددینیطتطسف هنرزوا فیلکت و

 ا را ناف جو هریک دم شکن بت

 ترح نالعا دنملع املا رام تلود رسا ثالد ىلع

 ییدالب مور ی هدب یحصاح هبفدن هلزکد هرق كردا

 نوصح هلا انشا هتراسا تح ینالک تسارو امتی

 نامش هدلوناتسا هاکعا ماود هبرع و مده یعالفو

 فرطفرط نوا هظفاح تباہ ا حظع شالت نال یا



 ۱:۷ ابوروا س باتک یر

 ضقت زە التدح هلع ءان ۰ یدشمافتسوک تعفاوم

 اح هود ااو تو کیا هرز وا ڭغا دهع

 راهظالاسرالاب ه الا ییکزالب هروننم هرکص ندقدل وا

 ۰ خر یو هحا ود زا دمع هلتع یهبایلاتا و تم

 یدعا لیم هجا ودزا لردّبمریو تیمها هبا و الیاو
 ندنرفرطقرمش لا هظفاخت برف هلرولامور هددنسا

 نوڪ اف و و عنم ییراراتا ناحوح نالوا هدکل و رلبا

 ۰ یدتا هدعع هدهاعمر هلا تل ود نيج

 یسهبقرش تلود مور یار هلشاطرف هرکض ندنوآ
 ۰ یدالشاب هدب دم هلا تب تلف تیم کلام

 ره كنابایسا و اوروا یتوطس شا دنرف یکیا وش -
 ندتم وکحلاویشا هلشادنرف السا نکن ۰ یدشااب هنفرط

 مادعالابیادیلپ هه ) ۱۸۱ ( ندنفیدذ وا و

 لئابفیفیدل وا هلرلرما لرد وبعم شیدا لتف یشادنرف
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 ردا مس وت زن دونک نیک ج 0 ۰ یدتا ناب هنود

 ند راق رط ىە E اتمت و تا رراباب و نوه

 ۰ یدل ا فا س ین

 هلکص#ا موده دندالب سرف هرکص ندنو البا

 شا قوس نوحا كعا هعفادم كبه اساس, تا ود

 هوقو e ER رام را بوزو ی ودرا یع.دل وا
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 ' ریعنا تاره ۱۶9

 هن را وج ل ویاعسا واتباراع ق اقا را هنس یکتا هدا
 ۰ رثیدلیا تاراسخ دیدم ردو

 هدندساب ر یئایف نوه مدقم هنس )۱ ۹ ۰ ند رعگ

 هددبدا یدلبا مم دع هل ر ولام ور سالنژ ور نانلو

 فشاری یر هی و سیف و
 هران وه یی راک هن رایلصا نط ومو قافتا قع هلا لئابق ولرم
 كف وزن وم یرلذکی هلیناف و كرد ژ ور بقاعتم یس فلک

 ۱ ۰ لی د] وا نشو هنس ودنک دلو السا یرالع وا ۱

 ود. لا هحرل را و لزا هج راولاړ ام رج رلسا

 ےک دلا فلات ند اع یا راد حر نوه + ردو رس

 مد هنس .(۱۸۸ ) ندنرجه بولوا یلغوا كف ورن وم
 نوه هس راد زور یراباد هدکل رب هلا لد یرداز

 سالیژور هده رب وا هکریدل وا تلخ هدنتسار لئابق

 شعاتافو نک ودا توطسیاول شن هدنسلاوح انوناب

 ( یدالبقازف ) ایامراس ثالاع نانلو هدنمالبتسا دیو

 یتیم فا دم ردو هن رهن هن وط ورب ند

 هلان دنلا و روطاریما مدعم ند زع | تاف و سالئژور

 تلا رام روطارما هد ۵ ياا شعا هداصم دفع

 راو لی دانا عندا وا شعا دام جور هله ریش

4 
۱۳ ۳: 

 یرافدل وا A وؤک ا ندفدلا غلام قوج لب



 تفسیر نو 9 ۹

 ۱۶: اب وروا بش باتک یجرب

 هب را هشاس تک ارح ك هار یهروک ذم ورک هدک درک

 ردو 4 دیک اطنا لر هک هار غص یایسا E یرما و مايو

 ۰ رلیدلیا ماود هاهعب یرارب یرلفدصاب قابا
 روغد وه یر هرکی بول وا د ودعم ندرت وه برع

 راد وطس ردق هرفشاک ندفاصف لئابق ندنا زارا یا
 هن رلفرط تامراس و رقشاب هزتسوک هرتسوک هب هیاصا "یلاها

 هدنکلام نارارلن و ۰ یدبا راشعا الیتسایراروا و شلجا

 (۲۲۰) ندنرسه ۰ ردشل وا یراح یرلطلست و مکح رلتف و

 A گو کیت EDI زو هة رفت هدن را را م دعم ا

 هل رها رک ود دحز تط ان ور وا ماط اط را هلبق ندا قازنفا

 یتهوکح امور هرکص و دابر هت راغ و بېن یتیدالب اینامرج
 ترج رک دا هح هامور داد « رای دایا داع ا هدنیلع

 املاق تولیرا را لبو صع) ندن ربا ارح و ۰ یدلاق

 هدب ةا و E نط و هد رلار وا هلتم نع هایدنمرو و

 كلام قرن هکلاع یهدنرارا یزکدقازا هلن اغلوو

 ۰ ردشعا توطم یا ول و هدر و و

 ر كنانريلیا و ایل ییایقارت رله هدنس هنس (۲۱۸)

aiرک اس یرکد نوو 1۳۹ 2رات و ریدتا راءدسا  

۱ ۰ 



 ولا دا رم ۱4

 ۱ هت ساتم حطق دا وح وا هال وا فده هن رلهد د

 ۰ رایدتا ترعه ردق 0012 ا ور واوا رلیدل وا ووش

 كوب كلوب هز درب یه وا >> ام ور كن را رانا ا وت

 ۰ یدل وبع وف و ی رات ڪم

 تایسا یراکدلیا فداصت ۳ ناط وا نکا

 ناول تهح 8 9 ہر

 ۳۳ ۰ رلیدتا ۵ یک ۳

 دعما شد هلع ه رلذ وه ر ورضلاب یعاطرب كنهروک "3

 یرافد) وا نک اس كلراتوف وریا هج رار ندن راقد) وا روبح

 ۲۵ ۶ ری دلیاب یغوط هن رافرط .CIHO والا

 هدد را صحب كماوقا نانلو هدلاوح وا هرکص ندن و

 تبض كناب وروآ ةدكلر یسهلج هلقلا هنراداحتا راد

 نده وط ندن راکدلبا نطو هدار وا لس الاب یتمح

 ۰ یدلاق هدن را رارتسا دی یعوح تكنیصا را ۵ هح تص

 ریدالشاب هکعا نفا هنلاع امور هدعب

 هدرا رات ( ۲۳۰ ) سودوئت یروطارپما امور
 را دم هب ه ظفا ی هد ام هر دال ندنرات ر طم دل راد وه

 یصاضا قوچكي ندنرجا هی راکفا قاوا هلرج عونرب و
 تف وزا ہد ھوا یدلا هنر ود را هل تمص هن واعم 9 شن



 ۱:۳ اونو جنب تانک یر

 هدر هح رد قح هنف ود هنس ومان كن ود امور هدهبم وع

 ( ۵۲۰ ) هر ا لبق هروک ذم تایراح بولحا ره راح

 ( ۵۱5 ) نالوا ینافو حران كسولابیشسد ندنسهنس

 ۱ یک یجیدل وا طعم ۰ ی نا او دهم ودق انشا

 تم وام قن را دهر وک دم هلق هن راو درا رام ور

 هنام ور تم و <= یسهلج ندنعیدلاق ید را دتفا كجهدنا

 ردو تس را دتا یرلاروا ل رد وع ۰ رد دلی ا لوق ياع

 : یدتا ماود هلو لاح

 ثنلئابف ینایس نال وا شلاق هم هل اعم د ژل, كح

 ملا ظم ه دن رلمح یک OE و ماود هراع) انق راتف و

 هب راکت هو اھ کیی یو ز قلب «دخا کیر

 ۶ ۰ (4۸۰ ) ردرشعا ترج یضوط هندالب اب ورواو

 هرکصندقدل وا ضرفنم هدنسلاوح نج رهلدبق وش

 لبا رنو ۰ یدی تمل وا معاق هنرل رپ كرانا یرلراتات ابوت

 هدن رم رات (۳۸۰) ن کیا شم هر وک هاب رلطب رص کب ردق دن رم

 تن راک كن هء دق "یلاها دف رط کد ن ندق رط رب



 ربعلا تام ۱+: ۱

 هد رەساب هد اط رب رانو ۰ رب دلیا راش ردو هرز

 ۶ ریا نط وتم

 كنو نی الواط i هنا راکز واح تاک رح

 دن ربف رط رفساب یھ 7 ل ران و هاکعا یدارصذ هات

 هدن را ران )۷۰ a ( هرڪا لبق ۰ یدنا نلششا ترو

 * رلد د رم 4 اب وروا یم“ ر شوا هدنسالا وح رشا

 . ریدتا ذاحا هاگنالوح ینیرلارا هنوط و ناقابو

 طق یرلهرکصا لئابق نال وا شعا نطوت هدرفشاب

 ندن رلودل وا ناشر و ههاصم راح ود یا ندالغ و

 رسا نام له هن رلف رط لار واو رزح هد“ رب كرد و

 ماوفاو هیلصا *یلاتها كتللاوح وا هد-لاح یرقدل وا

 عنام هن رلنط وت دات نالوا ناباش هدنرلن هلي هريخا

 قرهلف وص هند الب اب ور وا هدن رلک رات ) "۵ ۰ ۱ هل وا

 هدعد و شعالشاب هک ا راذک و نم هدزلحا وس هن وط

 دل راد وب ۰ یددا دس رس وک .راقلیادنف زاص هدام ور دالد

 ندتابراعو تازواح قوح كب سولابیشند ندنرلسر

 یس هلق نوڪګا ی رل رم صم مفد شف یرلولام ور ار

 نفت ودنک و هب ۵رفط) را ات N قح 4 وا را دم هرس رو

 راظنا هلما عمو نکل ۰ یدتا روبخ هنماطعا وکر و



 ا وق قانو نف فو

ss. 

 9۹ ابوروا س باتک یجعرب

 امورتس كنایقارت بیلف یرادمکح اب ودک ام هدنراذامز

 ها ودک ام یتیررب یهدنرارا ( وصءهرق ) سوتسذو
 : یدشلا ص

 تحالفو تعارز هده موق "یلاوح روژلسا

 نالوا یراهعدق تاداعو رانا شعت هللا یشاوم هبرو

 رلردا راشحا هدهد ودح “زادوا جد یتفص قل رابس

 تبئدم بسک هلا لر یتیود لاح یراهرکبص ۰ ىدا

 ٠ رایدلیا تراهم تاكل | هددگلانص و

 هدنرلا را راوالسا هلبماوقا اینامرج نانلو هداب وروا

 راوالسا هدرهب راس كردنا نایرج تموصخ تقوره
 ایدی لوونسوک بکر عن هل روصار هام و تفد

 هدهنازاوالد *هلماعم هدنراقح رارمسا یراقدلا ندنراثعهدو

 ۰ یدیا رارولل و

 تیعج یرلفدل وا یواح هدنرللاح تاد روال ا
 هلا هلت "یماسا ارخوم ندماوقا عرفتم ندسنجا

 راتاورح "راسور ؛راولهل ۰ ردشعا بعشت لئابف ماطرب

 . رازدد ودعم ندنع ورف كنهروک ذم ما وفا به

 نا وا شک هنن دال نیح هدنرالاح لئاوا ندران وه

 ناموئت هدنرلسح رات ( ۸۳۰ ) یکددقم ندتر ل دم اط

 رح و لاعاب ییکلام نچ هلبسادناموف سسررپ هدنمان



 ربعلا تار ۳

 هبه ودب ماوقا هل وکسم لاها هد راهب راح یکیدلیا حات

 یراعو تم ندنرلقدمهلوا ردتقم هکعا 0 لاق

 روبح هدادقسا هل_دعحا رم هتم رب یک نیج نالوا

 دن رارزوا هود ماوقا ید هعوش تاموکح بولوا

 هود ماوفا ۰ یدبا راراقاب هنرالیکش هلبقوتس رکسع

 لبافت كن رلتم واعم هلتم واقم هد هب م یراکج هل هلوا ردتقه

 هدن راک د ایا فدا صد هدندش ۳ و قیلصت یکج همدا

 ندنسیضارا كتموکح ندا ماسق هنرملع رورضلاب

 ۰ یدبا راردیک هرالحم هقشب و راراتحب

 ۱ هب ودن ما وفا لر هدال وا نورو هتشیا

 هنکلام اب وروا ندنز هعد ناط وا ویرات رحه ولقن هنکلم

 ترابع ندهروک ذم لاوحا یمهربحم بایسا كن رلتاب رده

 ۰ ردا نا را ی را هبخ رات میاق و یفدا وا

 تهح كنا ور وا مدقم هنس ) ۱۰۰۰ ۱ ندنر عش

 یک یزراس یراهلبف والسا نانل وا هدهاشم هدنس هرو مش

 رق ناب را ت اا 6۵ تخ تب ولو نر رج اھم اا
 تعارزو نطوتم هدنلحاوس یزفروک كىدنو هللا زکد

 ۰ "رد رلشعروک لوغشم هلدح الف و

 لبخراو هرم و زکد الا هنوط یدالب ایقارت
 ریناتو ۰ ردرالح عقاو هدنربنب یربن ام ورسو ین



 ۱۳۹ ابو روا ا باتک یر

 یرلمات نوهو ثیکسا و . ناال و هدایسا لصالاق

 زا تک ار TR EEE O ها

 رادع دلردا راذک و. تشک لک لح هلت ودب یس هود

 ا یدال یا یول اه هرو واور بهراه

 ها ااا تغار ریا زرا نالوا ی ایمن ا

 . جد هم وقم لئابق یک یرلکد لکه دنا هدافتسا ن

 ۔وج وه تانا وہح نر < لاها یکهدن رلهء دو ناط وا

 تسچ و قازرا بالا. هدا لاب یتالوصحت كن زاهد

 ییراتشیعم مزاول هدهلکلرک امل هدرلتفو رک | 4 ودبلا

 ۰ ید راردا لاصحا

 رسا هتل ناعما نا وا فول اب غار

 بوغا ارجا نوعا قلوا ترا رادم هدکب یتعارز

 هدر هنسللتکرب و ضیف و راردا ارجا نو راثیعت ودنک

 ی ودم قازرا نده وکسم "یلاها هرایس لئاسبق

 ررونلو هدکعا لاصحا رسهعزانم ردق ههحردرب

 "لاها هدرهنس ندا روهظ الف و طق نکل ۰ ید

 رفنک یا تال وچ ی رفقا نت زال راب تب وک یا

 تیک امل م کتا ید لئایق بول وا یفاک هننرءرادا
 تاعصاح ندزو و هدنرازا ممسق یکیا ندنکیدمهدیا

 كناعصا- و تاعزانم ۰ یدا ردا روهظ تاعزانمو



 ربعنا تام ۱ ۸

 تیدضر  هګ رشاعم هدنرارا كارا لئاتبف ندا داتعا

 دل و كدب وش هک رالی ا داتتما و تدع هم

 راحود یی دم e رتف و ق وح كب رات م و صخ یکیدایا

 ۰: یدلیا بارح یراهرومت هک و بارط صا

 كور تاد مان لر ند فا دالوا راخروم ضعإ

 ' نولاق هلکل هبلع یکهدسشاب هدلاحب ددل وا ا لہ

 هدرلا روا لردیک هنرابنک یلوک یسا یهدن رف یدالب

 کتو بعشن ندرلنو و ینیراقدلوا نک اس هلررداح

 ی  ریدلیا تیاور یتیرفدلغاط هبهریاس دال نوطب ندا

 هدا وج نام رب اخر وع وا ندنلباف هل

 نام هدا دلح تموکح یيدليا لیکشت هدالوا نورف

 ۰ ردشش وا

 یعیدل وا للعوا كنس ندنساما كناخ زوغ وا

 هدننلا یسهبر كملا راشم ناخ ی ندنردب هدلاح

 نود وال وو ندنفرط ناخزوغوا قاصف نالوا شموب
 نییعت سار هلابف یهدیضارا عقاو هدنلحاوس یرارهن
 هریشک میاقو هدنزهنایم هلی راسنج مه ًارخؤم هلکلدا

 ندا لکشت ندنعمه قالی لا لاف هداطس ون ورو بول وا

 روهظندعنم وا هرشک لدا یک تر وعشاب هلتما سوز

 ۰ ردشعا بعشتو



 YTV او روا س باتک یجرب

 ۰ ردعح هنزل وا نام هد و یس هات رج

 * لس ر و هحایسا هد ه۶ دو 17 زا كنهرّوک ل ما وفا

 وال ةا رف رام ور راو هدا وروا و رلرلدنه “رال

 راهب راحو رتمضمیراکدرونک هڅو واو هدرا ماع ریل ات ون اب

 .E رد ر قح هدي ر ا ن2: o A یتش دم یاس كاا

 ۰ رد شفر سوک یس ه دايم ور ده ردو

 هرکص ندنس هعف و ا لی دلا یراقدل وا ندند ال وا د

 0 اما هد رالصا رانو EES f یرف رفت ا ءاتا

 ذاخحا نظو ینسیلاوح هرقاب یعسقرب یقرهلباب هب هفلتخح

 یساش :a ملقا نح ندار وا و هرغعاک هر ص ندک دا

 1 هری ر و نکا e له هن سالا وح واو

 الوو ه دعد و هن رلعاط 0 قرەلحا یغوط

 ملاقا یر دد ےس ۰ یدا شک هب رلارا رام نود و

 هرز واییدنل وا لیصعت هد هفب اس ثح ام هلن رک هب هس رع

 ۰ رایدلیا لیکشت یتیرلتلم ابوروا
 هلا ذاا ناطوا نکلا اب وروا هدالوا نورقف

 هرباد لحاد هدایسا و ندا تسدم و تیا ود ج

 یعاشد هدنح راخ تادم را هلا ما وفا نال وا تا دم



 ربع)ا تا ۱۳۹

 _ ۵۳ رز

 اصف ىج زوفط

 A ندا م وعش و شیر هاب ور وا ندارسا

 یدهعطع تما رب یکسا كد كلاع ما یباوقا كرت

 هدلاح یغددل وا كرت یک کید یراعدف مات بول وا

 ماوفا و یرلکدتا دا هلیمات « نوه » یرلنو رولیچ
 یر هی رات لاوحا عب ندا تقبس هحایسا كنءروک ذم

 یهجوا زوتوا تع ىلا
 ندیارومظ هدنسهنس (۱۸۸) هرع#ا لبق ندرلنوه و ناب

 ی نوا راد تر شاخ و تاتو كاا

 هلمح و ا ود

 یزواحت نالوا هجان وروا كنالبنا تلذکو شغل وا نابنا

 ارت هد راهم یر زو وا و ید رد ی رکیا كع شب

 یی یهو

 هددنلا رامان هعشب كنامز تایالقنا هلا لئابف نوه

 هر نانوایی اون راوی تاساوقا لر ید رطوا

 اف و یر کارم تابا و راق نسلق اروا



 ۱۳۰ ابوروا سم باتک یجعرب

 رلیلادن ال ربا بودنا ددعت و قرقت هیموع "هرادا لاتا

 ۰ رابدلنا نامز راما هلئلروص وب
 2. ادب رل را لر هدنمان کف زند مدقم هنس )۷۱ زنا رج

Aهما دوا كن و هلکعا تاوعد هندنامصت ی ییاها  

 ۰ ردشالشاب هکعا راشتنا قلنایتسرخ هدادنال را

OSار تزارا اهر  

 ردق هوک و و شغل وا دا ا ادتفم هصهذم هدنرلا را هربزج

 وش .ردشش و هد وا داب هلا عظمت یلاه الا نم یمات

 « رب دریا دز ردو هنن دا ربا هبقا رج تاباکح La يک
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 ربعلا تام ¢

 ران <= دا ردبا ر رهن تافاصم و ک بتوعشلا نيد هدسامز

 یی ازاد نالوا سوم ور ندننامز فاللا هیلاراشم

 ۰ ردشعا لس زا یرلماداقا و عیسو

 قبلات (لاوحا جارت ) هيض مراوت هجادنالربا

 1 یدلیا رومطظ هدنناهز لامروک

 مات لاس را نوک هدد رادمکح ماعم 9 ندد و ۱

 قره الشاب هره راع هل ایسلاها اناتر و ادنالت وقس تاذ

 هک دارت تاهدارم و هات ا تی رف دی ۲

 هلی اصا قوا ۳ هنا ر لرله را هىلاراشم رادم یا

 ۰ ردشل وال وتقم

 هدننامز ناس ۰یدل وا فلخ تاذ مان یاد هلان

 ین ید ۱ .E وکح مابا كن وب هروک د هل ارت اب راح نالحا

 با هیلع هر ولاساتب رب هو یاد ردنا ارحا

 نکردباماود ۵ رح و ز واح ردو هنن لا ل قولان هرکص

 ۰ یدلیا تافو التف جد و

 باح ا موم" !نیب یجدیتموکح كناذرب بولیزو تارو
 ندنعددل وا نک هدنسهداما كن هءلص ا دعا یک قوا

 نشر رز هنن را ودنک ندن رل ا لہو ره ناثل و هدادن ال ربا



 ۱۳۳ ابو روا ت باتک یجرب
 نط و دات ورد الو دنکب نال وا د ود_وعم ندکلم

 یژلتخا تو ره هدئسا را یو حس ادن ال ربا هلا ما وفا

 | 2 ردو AS كماشرک یقژلتخا وس كردنا نارح

 ا اخ وی بن لقب مارا یا وآ
 ا از ای و ط هلی ا زا

 كناذر ندنساس ور هتکد هلرس وزرا دیأت یساه نت

 ۰ یدلبا لاصحا ید تدا رق ر هلان وو ا یدزف

 ههلاطا هبادنالرا هدننامز هبلا راشم رادمکح رلیام ور

 كربلا راشم رادمکح كرك هلعءالشاب هکعا البتسا تسد

 هتکی ه دن زا راع نالوبع و و 1 لنف رلحا خو

 ۰ رایدتا ۱ رحا تن واعم و یسلاها

 شل واقووم 4 هرادا ن ۰ هنس قدارا 9 قلح كماشارک

 ۰ ددشعا ترهش بسک هلہبەل لداعو

 ادنال ربا هدنحرات ( ۷۱۷ ) و نالوا فلخ هقدارف

 داسف و نف ندیا ثدحم مدعم ندلائاوت هد یلاها

 لد ۳ هدننامز تالاا وت « رکصذ دقد) وا ا ا شد هک

 ۰ ید وا

 لامروک ندننامعا تالاا و و نادنرارادم <= اذن ال ر ۸



N GH E نا آف ETE E N E E E a RET 
2 ۹ ۳ ۷ ۰ ۱ ١ 5 1 ۹ 

 ربعلا تار . ۱۳۲

 ترغب لاصق تایقرت اعا و

 (۸۰۰) هرکصندنابف و شعا ارجا تالیدعت یلیخ كردا

 ایست یهو نت هل را دیکح ندا ت٠ ین را

 ۰ ردشمامهدیا ت تره

 وب نانلو یرادمح ادنالربا هدن رخ رات (۸۰۰)
 كنادن ال ربا ردا ح وزن ییزف كن رادم <S ابلاغ ی وع وه ۱

 هتموکح و مرا اس هدیصا را نالند هتک هدنمح بص

 . ردذعا لاحدا ا ۳ یدلئابف نال وا دافنم ربع

 هتال و شد فا یکلاع نالوا HERE ر ز ین وع وه

 ندنکیدلیا نفت رابلا و ردتقم هتخالو ر ره هللا مست

 اع هتک ایا یی ااا اس شام ہرا الا
 هتار ول وصا هک“ وکح ردق هننامز كس و دننک یک یکیدلیا

 هدنلددن و تاف و هلرادیت 9 ره یشاب ندقغاق وا تداعر

 لاق و لف ولرد ولرد یا ما نالوا دیام ه یلاها

 تیام هک و ینوع وه نک ردنا یداہھز هتالکشم و

 ینوناق وش و «یدلیا طډر هل وناق یسعا لوادت هلی رط

 ۰ ید ردتا لوبف هد هم وع

 صعب جد 0 ماد مارک ندنو رلخا كند وغ وه

 تاقح* ۰ ردشل وا قفوم هبهیکلم تاحال صا را
۳ 



 A ابو روا تم .بانک یحرب

 ۱۷ 4 نژ وا

 ۱ دراسرف

 ا یت

 ادب الرا

 هک ردا اد ندناذ مان فاللا یتیاد كن رات | فن لر 1

 ۰ ردهد ع نک ۶ یکمدعم ندنرعگ یامز

 نامزفاللا ۰ ردرلناک یسهیلصا "یلاها كنادنالرا

 هلا هطساو ون و شعا لیکشت یسلح كوب ر هدنتعیوکح

 ۰ یدیشف و" هدکعا هراذا ی هشایش روما

 هددنس ج واره هرزوا قل وا دودعم ندهرادا دعاوق

 روما ردا عمڪ ارعش و هنمک و دالب یاس ۇر هرکرب

 «یدا راردا لیدعت و مص و یداوف قلعتم هب هیکلم

 رعش«تنیه"هفساف هدرلش رات وا هجادنالربا ثالذک و

 هروک دم مولع تونالشاب دف واسردت یالنف عی رات بط

 ر هرادا وش و یقیدنلوا ذاحما ځد روس ردم نوعا

 یکیدلیا دادتما و نایرج هدهح ودم و هدم تروص

 و
 نالوا نادم هدنرگ را ۱۰۸۰ ) هرس ا لبق

 دعاوق یمیدل وا شعا عضو كفلللا تاذ مان ثا



ieربعنا تاز ۸  

 E رو ا لا وقنا هددعدق هلا
 م 7 رفت < نش لا هدب رب کا م دو و مار

 ی هدنمان سوعرف تر یک A ی راک دنا تم وح

 ندسوعرف یعکیا ڪک رات ۰ را رد هدنعز نعد وا تاد

 ۰ رد و تام ولعم ه دن ردح راد دیا سی وا م دوم ۱

aSتەو < ردو نالا رود ندا راشم نا وا  

 ۰ رد رلد :ال وا ر ۱ وک ذم هدا یر ال وا م ولعم فرا ندرلندا

 یراتهوکح تداد نا رادم و یاسا

 هر | لبق

 ۳ ۲ سوعرف

 ۹۹ ۲۰ فا
 ۱۷۳ درعد و و

 ۱2۹ ۱ نط طو

\or ۱ E 

 ۱ ۱ ناز وع

 E ۳ نرز وا
ARS۳  

 o4 لئانو

 or نادا

 ۱۸ ۹ .تانو



 ۳۳۹ ابوروا دس باتک یجرب

 ررولوا تدابع راذک هد” هت راع نم وص “هرشاط

 تاعظعت هسا یرلتدابع نالوا هح اقا طولی «یدنا

 ۰ ید اس ندب

 یلنایتسرخ هدنرلګا هدنراګ رات (۲۶) هرس! لبق

 ۰ یدلبا 8 هام

 ۱۵٩ زن

 رولاجومسا

 ف ورود هل ہما ا وداق هد دم دونم زا نیش ا وقسا

 ا یم عم ندنرحه الوشرغا ندنرللا رنج ام ور

 - وقسا نالوا هدکعا رارضا یایناتر هدنرخا وا رصع

 ۰ یدلبا درط ندرلار وا یرلولابح

 یازواسح یهدنرقح رولاناتر كراولایحوتسا

 -اتر راولامور نوجاعنم یییرهمطم تاکرح كرتوو "
 ا ردو ه رل ه> ردن راتفو قوحو فا راد س هدان

 ها ردشش وا ناب هرز ادات رب یراکدلیا

 - وقسا رتوغ هرکص ندنګ زات (۳۱۵) هرع#ا لبق

 یدنا راشل وا لجخاد هللا مسق قرەلچا هایج |

۹ 



  ۱ yAایسنا کنارم ۱

 ییهدل وا كمده"كک او تعارز ردق ه هعدیک هرلاروا

 ردد رک وا « ا ا نکیا رل رب ۰

 1" راته ) شو ریلک ۲ ۰ فازشا راولا اتر

 هدفنص ۍکچ وا تولوا مقنع هچنوا هل رام همام

 ر ردنا :تمدیخ یک رهلوکح هرافنص رکید رانالوا

 مکح ه هلقتسم ابا ها ویره كاتا یا

 ۰ یدا ردا

 یصخا كن هلج بول وا فنص جوا دا ربنهاک

 روک ذم هدنص و صحت ثح* یرللأ- و فور وید هدب ورد
EDرلیدنا تعم هدنرظن هبعش ره راتو هک ىدا  * 

 نا راد رظاتم نح لرنهاک هنس لج كناباع ر لاعا

 رده ام ز كناورت یز و طا ربا ام ور ط)ستو «یدا راو

 هدک دلیاالبتنا ییاناتزب هیلاراشم روطارما ردنا ماود

 "یدردلاف ندهطر وا هلا للتو HK هدب ورد

 هنانلعع و هداتشاا رلرعش یزا نه اک فنض یکیا

 ندکعا لافتشا هلیعاطعا" راسرد راد هب هنعیط لاجعا و

 یکناه هسیفام عم «یدا رلکد لوغشم هلرلشیا هقشب

 ۰یدا رارروک تباقر رهسنک هنګا كنهبعش

 هرکقوج ۰رلیدنا تسرب تب موم ایلع رولایاتر
 «هرابفورردا مددت هرشبخادود نابرو هنرهذاک ملا



۳ ۳ it esla o 

 ۱۷ ابو روا س باتک یجرب

 فداصت هئالدبتو روشلر یجوا اضعبو یسکیا ًاضعب

 ۰ TE ردا

 یا NET هلت سم ا هلا طرص یھ ترعا

 ىدا نداعا هد لارف ا

O 

 یراهراسو دناوع داراولاساتر سا

 بول وا هرم ی ندند و فراعم رلولاینات ر یکعا

 هل ردن زوس تاتا صعب واسدک اهلا ندنرایرد ناویح

 یکعا شقن ییراترو ہم تاناویح و یفعایوب ییرادوج و
 ۰ یدا رلردا دا ااو

 ندنربقا ری اب ج اغا ًاضعب ۰ ییا زما كبیرانکسم
 .یدیارلرول وا تم هدنرلجعا بوپاب رل و!ندروماج ۳۳

 بسانم هوم وم یک یراب ع لوچ وراکش و دیص یراشیا
 لزوک وولت وا هدنراتق و زا ۰ ید راذک و تشک هد رالح

 شوق "رل ررات وا ییبراذناویح بول و هدر راحو هدرل هرد

 ر ۰ یدیا رارشراب هدراعا طو هدرلهب هدن رابا

 یمهلمسق زلب ۰ یدنا مصح* هنرادوسو تا كراناویح



 ربعلا باص ۱۲۹

 هر اشرب و تدر ودعم ا هلا 7 ییرلنط و ىکا

 هد رلیضعب بودنا رارفو اا هنیرلغاط زلیو ؛لاونروق
 هلا زوبع ییزکد شنامو عادو هایاترپ هرب ندرب

 یرلکدلبا E هرکص ندقدةح ندنرلنط و راولاتات ر

 اربا بودا طبض یراهلسف نوسفاسو لغنا یرار

 ندرلتم وکح و هکر ید | لیکشت تموکحیدب هداينات رب هلبمات

 یموکح ستیسوس ۱5۷(۰ ) هرجا لبق یموکح تنک
 سعسیسیا "(۱۰5]) یموکح سسیسیو ۱۳۱(۰])
 تسبا ۷٩(٩ ) یتموکح دنالرمو رب ۰( ۹ ) یتموکح

 یتموکح اک ) ه١ ( یی وکح لغنا هلیمات العنا

 ۰ رایدلبا لکشت هدن رل هنس )۳۸(

 تل ود ندبا راهتشا بسک لما هرتلکنا یورک

 یک را شفا با راه یادم ر وک دم عبس الا

 ۰ یدا رونل وا قالطا جد اخ ربا هنموع كتام

 هر البق هنتکلم ایر ورا ندهرو نم عبس ثالاع

 ارد ارد ادم مان درا هدبتخ رات و

VO۰ یدابا هوالع  

 عوقو ره راح قوچ كب هدنرلارا تعوکح یدیوش
 هن رز وا رادىل نرس وک زو هدن را رل تاعصاح . ردشلو



 ۱ ۲ ۵ اب وروا --:باتک یحر

 لر ولا وق سا لل ھا ن نانو شلاق هدا اتر

 هدنسهنس( ۱۷۳ )۰۰ یدلاق ۳ نی راک دمو وک نهو چرخ

 ایام رح نوڪ ا ی زلت زظ مهد كن راذعشد هم ود لاها

 هنس ارق نوفا ش4 نال و هدنفارطا یره بلا: ندنالناق

 دسدا هك رلا ار ۱ رد وات هل رول ای اتر ۰ راد دالیا تعحام

 هو رار ندرا ولات وتفاش ندنعردل وا تدوع ور ندیکیا

 (ریل تگ a ها هتفاف ر ناداموفر هدنعاب  تسدژناه

 is کچا عفدو درط هنراهیلصا

 تک ندالابف وو تلفن تفافتت یرگ وفات

 هل رنو بولوا لتخاد هیایناترب تعاج رب یلکل هبلع
 هدن رلقح هیلصا" هاو نم نسحهد رها ل وا ران وسواس

 قاغا كنسیه هدلاح یرافدل وا شعا زارا تدوم و قافو

 د ورطم و ناک دری و داف یهدىلاوح وا هل راد ربع و

 - 4 ورک e هرکصت دقدل وا

 ۳9 ته ر ۰ و ره ران قوج

 ید دره راحت وش هزاتک الف یراکد رب ر نده

 هدد رد قح هل وا ت٣ج وه یی رضا رفنا یو مصنم

۰ ۰ 72 

 تالد لس ءا م PE ER ۵:7 و تارات ه دن ر و جم



 , 3۶ رولا تام ۱۲

 : (۳۳۲) یدل وا د ورم _ٍِب ك ود اف هر ا اتار

 هلو لاح ردو هرصع ی ےنکدا یکم دفا ,ندن رحم

 لزوک رب هدنفرظ تدعوبش رولابنات ر ؛یدایا نایرج
 هحگلانص و تعارزو اشنا :رارهش فیلم ب واشد. هدلاج

 هدن راتیکلع ندعو تورتراوا *رایدلیا اہک | هکلم

 ید هی تناید ۰ یدالغاب < راستا فرط فرط

 .ردشلوا رشنم هنن را هدانا لوا

 ه را ولايات ر ی راذاط ضوعد لس شح و لا لام

 یدالب "یلاها رلءلیدنف راص وش بو الشاب هراعایدنف راص

 ندنرعگ نینلاو روطارما ۰یدروشود رعظع بآ رطضا

 هدد نوا یدتک هنرلهظفاحت هلرکسع مدقم هنس )۳ ۰۲

 منام هدص« لوصح لالتخا ندناروهظ هدنسارا رکسع

 یسبلاها اات رب هملا رام روطارما هنرز وا هداح و و

 هسا یلاها «یدل وا روبح هکیا 7 هن رالاح ۱0

 یا حور یکسا La نقل زا عا هراولام ور

 ندا رارمضا یتیراودنک ِتفو ره ۰« رابدنا"شعا تیغ

 ىدا رارویمهدیا تمواقم هشاوقا اجومتساو یه

 یراهظفاح تابا هعج لا نادنرلتکلم یجدراولام ور
 وشراق هنرازوب هدنرنطو قدرا بول وا باغ هر ندرب

 هل : یفاطرب نادر کدلب ییهدل وا دودس كشیاسا باب

 رای دلخاط هرلف رط همدي هلا ناطوا

EY 



 ا ابو روا س باک یجرب

 هنفرط تلا كرو نه دس هدنسهنس (4۸۱) نوا قمل وا

 ۳ اح وعساراولاسات رپ هرکص ندو « یدردبات اه د و

 هد سدا رلددلاق ماس ردو ۷: هر a ند راض دل ول

 ۰ ریدتا تیرح یدس یخ رب رل ولایح وعسا هرکص زار

 .رلیدردتا اشنا ید دس یهجوا رب ًاروبحم رولامورو

(۰)4۱ 

 قفاوم هولطم هش یرزواح رولایحوتسا

 یراولامور رانو ۰یدمهلوا لئاز هدنروصرب قج هلوا

 هز ندر یتا مجاب یوه یزولاساتر ندقرظ
 ییایاتر رولام ور ۰ یدال اب هععرو ی 3 امور

 راب دا وا ف عم

 سوس وراف .ندنرارکیع رمی اشور هدنبهنس (۳۳۵)

 ندنکیدناقاصتلاهر ولادات ر و نایصع هنس هع وتم تلود

 س وا طط و ا ۳۹۱ ه*دعاطا "و ربا د یرلولایاتر

 تولوا قفوم 4 _ مصر یی رتعاطا 424 نع هد رل کا



NYرععلا تام  

 ن ل هظسا ورار و« ردتعءنانل وا لاسراندنکیدتا زوبع

 6۳۱(۰) رايدلا هتعاطا مراد ىب ىلاوح وا افلأت
 ےسقت هتال و شب هدکدلیا الیتسا ییانات رب راولام ور

 «رایدشا نیبعت یلاور هنسدر رهو
 یرلماود هزواعت و یرلماعان_هتعاطا ل لول ایح وقسا

 یل ود اور قەل نا والس ود ها رطضا یراولاباترب .

 یرارم تالفو ثروفال و ضا نر 4اح الصا ندنف رط

 علم كننرایشح و ایچوقتسا هلیساشنا دبسرپ هدنتسارا

Aلا موش ۰ ردّشم ردتا اشنا دس ر هدا وط لبم  

 ود » نم ردا كب » ندنعید)داب هدننام ز نید ردا روطارما

 PAS (o ۱) ندن رڪ یماش 2. رات «یدر و ترهش

 هدایز اه د هدننام ز و قوس روطاربا هروک دمدس ۰ ردم دعم

  ردشلریو تیوهت
 ییراقببصت رب اد کولا ج وقسا ه رکص ندنس "شنا لود

 ی رد دم ر وط و رک جد ندامعب یلاوما یراکدلب هروک هلا

 فداصت ها رفل م لاح رب یسیلاها ایناترب ثالذ یلع ءا



 ۱۲۳۸ اور نم باتک یر

 «یدل وا رسا یسودنک و مزهم یرکسع ثسوقاتقا راق

 دل ص ندکد و وو ۶ هامور یم د وقا وا راق دولف نکد

 ۰ ردشعا قالطا

 ندنفرطنورب روطاریما مدقم هنس (ه9) ندنرحه

 كن رانا .د ورد :دنکدنا ر دلو هاروا سوب وت ونس

 ندنکید روک نام هنلاوز كنبرا هیلالقتساراکفا ییرادوج و

 ته ورب هلکعا زارف و .یسيه هده.دا ىد الشاب ھن نام

 :یدرو ید مادعا توردنوط یتسهلج م رک

 هل.بفوش و هلیبفرب هما یی دا هدن زلا زا هل رلولاتنات رب

 ندنفیدنلوب هبشررب هدنان ایشداو ندا وڏ هدا

 ماقتا ندرلولام ور ییالوط ندنرالتف راد ورد هاو رع

 هد موش رب ب و ربد)اق هغایا یر وا تیتر نوا قلا

 ۰ رایدردل وا فن شع ندرولام ور

 مو وارکت هلرک ع ] رحّوم سود وت وس نکل

 ایشدا و «یدردتامادعا ولايات رب ردق كب ناسکس كردبا

 راصا يا یتسف تویمهنایط هنرپف كنءزهوش

 :ردشعا
 توش اتکا دلما! ماقاي را دقت لاو وتو

 رولامور هوا. یلاها -یدروتوک ورلیاكب یزواع

دس وک هدنراهیلع ۱
 یراکد 

وکح امور ترفن
 هنیمات یتم



REرعنا تان  

 ارو + زدل ور یرفدل وا لغاد هیات ر تفو راھ
 ندنع و رف ول ابلاقهرکض دنن وکم كنسهربزح اات رب

 شقک هنسیلاوح ات رب كنعاج ر ؛ندنلئابف یتلک د ودعم
 زدن ددق و وم تابا ور یرلفدت وا

 u E a EE ندرلن ون

 : رلیدلیا نطؤتا لردك هرلازوا هدیسهادبف زل .
 هع وت شد رات ورو ترا هر اد رلخ ات روو را ول ةکدنف

 اخر نکل !هنردلشخک هد هنابناسرب نوو ی راد لا
 یراکدمهدنا لاسوسا هنفاک تام والعم هنسهیلخاد تالام

 را دمام هلا تامولعت جد رلثور نکد هتنامز راز ا

 .یدنا

 4 اتناس زر هلرکسع رازس مدقم هنس (۷۷) ندنرجه

 راز هلفداصت هنسهد دش تم واعم كنيلاها هدهسیا یا

 ندنغد دلعاط او هن رزوا نالو ر ندا روهظ

 ۰ یدتا تدوع بی وصتلاب را هنامز هقشد كنا تا

 هدتفافر یسویساق نادناموق دنع” وم را ندا یقاع]

 هد هعف د وب هد هسیا یدلیا لوخدهایناتر و تع نع دن بولا

 ۰ دغ وا ق وم هلم ھال

 e هربزح دولف ر وطاریفا ة ی ندزا رس

 ی و رک ندا مارو هتم واعم ۰ یدلیا ماو درج 1



 و ابوروا ب باتک یجرب

 اردک روک ی رهش + ردهدیونج یسسیهنچ وا ۰ ردنیلب ود
 ۰ رده ولع یرهش لوس ۰ ردهدب رخ یسک درد

 بوا وایرمنوناش یرامامظعا كنسهرزج ادنالرا
 هرکصن دکدتنا ر و م ند رله ربع ددعتم ۰ ردلیم(۱۷۰) لوط

 كن راهریحم ادنالربا ۰ رولیکود ه قةتالتا سوابق وا

 یوط ۰ رد یسه ری عاب فا و هد درز اس تهج یکوب لا

 یراهرظنم لراهری روک ذم ۰ ردایمیدب یضع وشب نوا
 رلحانس هدنرععوم زا ندنغیدلوا قاص یراوص و فیطل

 .راردیک هرلاروا نوجا هرات
 “دعا ماطر نا الزاد عقاو هد هلام توهح

 (۰۰) یعافترا كنرلضع ندرلنو «رددوحوم هیعیبط

 ۰ ردءدو

9 

 تان رات ل وا نورف كیاساتر

 یسهصالخ

 ۰ رداکد ۳ هدکب ES و یا 7



 ربعلا تام ۱۸

 وش «ردترابع ندهدراب و هعفر لابح هک ودم دوخ ین غ

 ۰ نماراب هثتشرب هعشب ندنسهبرت كنيشا وم صعب مس

 یتلادنمول «ردراو زهري  ددعتم هدایحوعتسا

 یهدنفارطا كرهریحص وش «ردلیم زوت وا یلوط ثانسهربح

 ۰ ردراو یرهرظنم لزوک كب هلا هد وا و لابج

 العا ندنسیحت رب هصلاطلو هینابنا هوق لفسا مق

 .ردیلشر ولا هنذاصا یعرمو هتعارز تولوا

 * رد رهن ثروف یر كرار یراح هدانچوتسا
 یرطد رایت و ماج یهدنرف یعهندم جرتدوا

 ایج وفسا ۰ ردهدنن رق كنو یمهندم و ۳ ۰ رد رد الک

 ۰ ردبا لصف یر دوت. ییدالب هرتلکنا هلا

 بولوا دودعم ندنکلاع یا ود هتاکنا نوک و

 ادنالریا نالوا راح یهلقتسم تروصرب هددعدق دم زا

 لی (۳۰۰۰) و یهسابنا هوق دیجٌصا را یسف رب زجم

 سج رج رام هریزج وش ٭ رد واح ین هرکس هحاسم یت رھ
 ۰ ریلی رب 1 ندندالب هرلکدا لا: ف نالند ۱

 (۴)زنسنیل (۲) سلوا (۱) یمهریزچ ادنالربا
 عقم 4 هعطایقه, ترد هلبرلءات تغونک )٤( "رسوم

 یرهش لوس لا هکردهدلاتعف تهج یمیجترب بول وا

 یزهش لوس ۰ ردهدفرش یسمکیا رد یه دم تسافلب



|۱۳ iss: 

۱۱۷ ۱ NS ی 

 وو روا ا . .زاردا لامعتسا نو یسیلاها

 :زولو ید هراس نداعم یک ییاح و

 هداند یرهش هردنول .نالوایحیا كنتلرود ه رکنا

 هدابز ندنونلم چا «ردبکوم كا كرلرېش دوجوم

 یلوط كر وک ذم رهش ۰ ردنواح. یاقز كي نوا و یموفت

 یکبا كن ر سعات یمفوم ۰ردادیم شب یضعو ید

 لږ زوت وا تالحم یک هلک ود هر .كاسعاتو هدندناح

 یجوا, هکر دراو یرپوک ددع شب هدنرزوا ۰ رډهدندعب

 زدندروک یسیکیا و ندٌماط

LE تالا نم ا تار جد O 

 یراروا رولامور ۰رونلوا دم زاب و کوب هک رد هلقتسم

 تشع و كب ییشلاها ثتکلعوش راتفو یراکدتا الیتسا

 راید) و ۰ ۳
 اتجوقسا نال و یھ یصیا كنيس هارب ز جب اینا رب

 هزیلکنا هردو روند ید ادنلتوعسا ةا

 یماناسآ هنوفكنسیضارا تولواهدنب هنلاعش تهج هلزومه

 و ندلابخ یزلرب قوح «ردسعاشا نر یک ر

EH ۰ ردددنس قاوعوط ندنعید) وا 

 یرکید العا نجس ینایجوهسا یلابج نایبءرعا

 لاعت العا منسق ۰ ردشم رآ هعف ییا هرزوا قلوا لغیا



 ربعلا تاره < ۱۲۱۰

 یرله و وا ل یراه و یرلغاط قلا ما رخ

 ا و .ر وما كنسالاها « وای واح یرهرد و

 . رزم یمهیاسا هوو ۰ ز ول وا ت

 ره وس ۰ رد رم نرواش یر ند رام کمد: ملک

 الا در ندب رلتا سو ابووا هد ات نی دم لی

 هدو «ردرهن یم یرکید ۰ رولوا بصذم ههاخ رپ
 س۶ا ۰ رولک ود هب زکد اد ال را هدانا كن رهش لو رفث

 اشیا لک ههردن ول لا یرهت

 هک ردرا و رال ود> ماطر ةد ربا زا ه رو دع- راسا

 ۲ ۶ هبق

 نادل وادح و زاما ون هرلع ءانب ۰ ردا لاشتا هم رب ۱2 ید

 ۰ رول وا هدافتسا قوح ك هج رافسا و تایل

 . ردنشعا دطاحا کډ یفارطا کەر وک ذُم ر رک

 OE ترارخ ۰ رد مو ر ظعف و FE یماوه

 نکل ءزلوا تدات EES هر زخ تابات ن وا حاتح

 :ردهرزوا ترک ییوبح
 ت: یلدا د درا و رتا لز ك هد زلکنا

 ران ون دیبا یژیعاس 9 بف ¢ رول وا بلاح یطاسا و

 . ردالغا یمپه گوی دادیم موکت راهی هدزلاروا

 ردهرز وا ت رک یزو وک د هدهوک د" 8 2



 ۱۰ اوروا س باتک یجعرب

 لصف یجنزکس

 نورو هلیسایفارغج یتاعرفت و باس

 یک رات ی وا

6۸ 

 یسافا رج 1 ریلکنا) اات رب

 درج وم ییا: دنس موف اب ورتوا یاو اار

 ود ادنالریا یرکیدو الاقرب وب یسیر هک رد واح
 ۱ ۱ ۰ ردق رعح

 هل رامانایح وقسا یرکید «هریاکنا یسیرب ایناتر كوب
 تا ها نام لوو ؟دنالتش هرلد و . ردو یکیا

 «راردعپات جد رلهرب زج ددعتم ۳8 یرا هطا

 كنكلا اب وروا هلیتهج عاق عاسنا یکلاع ایناترب

 ماظتاو تاندم و یسک درد هحهااها رادقمو یدیحمد

 رونا وا دع ید رب هحهعاع | تده

 د چکنا ان لورز ی نرم ینا

 كنءرادوش بولوا یاکل هبلغ هحصلاها و العا هعصا را



 ا 1٤

 یوا نورف یدتا لامعتنا هنرلهرادا "یدایا كراولاباملا

 ۰ یددا د ودعم نم کلام هذآ رف 03. دم

1 

 ( هقراع اد 1 ا و واد

 :الاعفو دودعم ندنکلام .واتدناقیسایلام, هقراعاد

 ؛حوسا ًافرمث ؛ اريج اک ندیا لصف یتیدالب جوروت

E۰ ردد ودح هل زک د ايام ۳1 رع“ باا رمن وج روپماه  

 یسهیلصا *یلاها یهدال وان ورق كنهروک ذم ثالام

 تلاح رانو ۰ رلیدیا یراهتشاط لونا یر «توغ

 ما ود هکعا اهلی هر وا” دال هدلاح یرافد) وا هدد ح ۳

 .ریدیا هرز وا

 ندن رافدل وا لخاد هن رلتعاطا اف ا ورو

 ۰ ردشعشلل ز وک یرالاح هدافتسالاب ند هام ور تدندم و نن اوو

 «رلیدا رهنشم هلنعاحص# هموفم لاها

 . رایدلبا قاحصلا دم واچ هسنارف هرکضندزولام ور

 ثح* یرادیح رات علاقو قلعتم ههربخاو یطسو نورف

 یلاعت هللااشنا ردمح هاب زاب هدن راص وص



 و اد

 ۱۱۳ اب وروا س باتک یحرب

 رب لاو هد ههوو ره دال٫ نااذک « رد,لناط یروص

 لر .یقعف غ ا ندرلاعر+ وش بول وا رلاعرم لوس
 ۰ راقح یسالعا

 هطاعم ویران دعم .A EE * رفاب «روع هدرجم وسا

 .ردراو یرلوص ندعم یلتتصاخ لمس نوح ا

 ا دباس دن اا وار-هد الاول ن وفا ۍدالب هارو ا

 یاقس ها ودا یعهیلصا لاها «یدا "فاورعع هلیما

 ۰ یدا یس هيل و لاف نیت« وله

 .یدیا يضع میم رب كنما وا الاغ یمهلربف هلا ودا

 لايف هب وب هک روتا “هز وس “هرم وزرا ؛ه رامما هب ودنم

 ورا دوم هب هنا ودا جد

 A یرلمدقم ۵۶ دو ما ووا و هر وسا

 (۵۸۰) هرع#لالبق ۰رثیدبا هدنرهرادا نی ی رک

 ۱۳ نا هلوتف SEU ری اهور هی دهیم
 توصنم نداملا راشم تعوکح ردق هنضارقنا كنتموکح

 .یدنل و" هرادا هب رلت رعد رالاو

 ا ر کک وک

 ان وغ روهرکص « ردشل وا مضن هی دالب ایام رح یرایضعپ

 ا رول هدنارف اعف قرهنلوا دع یعسقرب كنکلام
۸ 



E 
E) 

 ربعلا تا ۱۲

 و هشام (۲۱۳) یک مدقم ندنرحه 1 تعاطا

 ۰ یدبا ردو هدزتعاطا امور

 نیفعاژ وا قالسا رسد هیلاری ا ق
 تیعم هنرتهوکح راولایلاف هت بوشار هلرانا هرکص

 نالوا یتافو خرات كسیوولف ىلارق هسنارف .رلیدلیا
 هدنرلدب یسهعیرا دالوا يکلاع اقیعلب هدنم هنس (۱۱۱ )۰

 یدنل وا ےسھت

 ۰ ردقج هل زاب هدا باتک یس ریخا علاقو

9 

 4 هر وسا) ارس وس

 اب ونیخس هیتر وا اھ نم ؛نداب الوش یکلاع هرګ وسا

 ۰رددودح هلا یکلاع هساارف ابغ "ایلاتا

 ك ىس ەل لس كن راعاط تلا نانلوت هد رک وسا

 هدرلار وا روال و راق هدب رز وا تقف وره ۰ رد تک و

 قحل وا تبج وم یلف اتا هکدتا قداص) هنس ه رظنم

 كنه “ردزاو را هری د دوم ه دن د الد هرګ وسا



 ۱۱ ابو روا س باتک یجعرب

 لا اشنا ردقج هب زاب هدناتکی یا یسه ربخا عباقو
 امت

_ 66 - 

 یکم ایم

 «|دنال وه الاعش و ز کلم هد هل ءان م ول ب تکل (و۔ےلب

 ا ا رف و ات هوره

 ردد ودع

 هعونتم راصثا ؛لدتعم یمآوه هطسنم یسضا را

 یالف هدنورد رد واح یهعیطل قیادحو ا
 هلدبسن هنسهرباد یسیلاها بول وا نداعم یکے حرم “رو روک

 . ردنلک)هیلع هدابژ نما ثالاع

 یک هب یسهیلضا لاها كنهروک ذم تكلم
 یاوقا الاغ رنو هکیدبا ترابع ندنماوقا هنابوفا

 نرم ونس و نول زانم as رب . راد دیبا ند دع ورف

 یکدم یچفوم كن هم وق رم لزانم ۰یدا هدنرا ارا كن ولرې

 ررب كنادنالوه و اینامرحو هنسسنارف هل يسه زباد اچ

 : ردع

 ۔الاغردق هننامز ی وکح یا ریش هد ود ره “ياها



 » ریعلا تام ۱۳۹

 ۰ رد ورم یرلفدل وا شعانطوت و تم نع هنادنال وه مدقم

 هرکصندک دا نطوت هدندالب ادنالوه هروک ذم ماوقا

 ال زا زنش « يدلبا دات ی رتو ج كتسلاها هروک دم د زاد

 :رایدلاق وج هدایز كم هدنتهوکح .نامز

 هرکسندکدتا کت هدیلاوحخوا هزو نع نملئاسق

 )یا: قوا اب دلت اهبراخ«تاداسو :یالعاا بلال ایلاق

 هد دل وبعوف و یرجاهت ههر واج” دالبكراولابلاغ ۰ یدبا

 تن واعم ه رانا جد هر وک دم ما وقا یکهدب د زد ادن ال وه

 «یدنا راردا
 دل را ولام ور هدن رب رات 1e) 0 یکم د ھم ندن رعگ

 هرات د لمس وک ل الما هرل ولام ور هریک

 رلولادن ال وه هک ندنط وس تنتاك امور

 كراقنرو هده زا راد دزیک هن رلتع اطا اد لر ولابلاخ

 یدنک یشان ندنلاغتشا هلناحوتف هراس كلاع تدمر

 ۰راد رک تو و هرز وا نل رام هدنرله را دا كن راس ۇر

 ف تب رب ار ای نیر فارق

 (۱5۰)كترجه هدلاح ۍراقدلوا عبات هراول هسنارف ًاضعب و

 تاع هب 4-بدارف و تعاطا هلا راشم لارف هدن رلک ران

 ۰ رد رنشعا 



 ۱۰۹ ابو روا س باتک یجرب

 ۲ نمو رده نا ازش دوی هایم و ریه اه ایر
 یتبدل وا قحلا ندرڪ مس یرالم ضع كن یضارا

 ۰ رولند (هّمطا ودالب) هدن ال ردن ههر وک ذم دالر هلتهح

 ردا قرخ یرم نو هدن رالحم ددعتم یک لام ادن ال وه

 دوم خاص ]اعا E كح وک هد زوک لم د ژلد

 رلشدا وک هدن اعم وم اب هد هر وک ذم رامما «ردرا و زار

 نی هیلشدا ۷۹ هلع وا دیک هدب رلع” وم شف هد ےےرا

 قلا E DOE هدنلئا وا ی وا نورف ۰ رایدلیا ریس كلف

 یا ىلا رکید و رولاق هد نکا وص هروک ذم د زر هدىآ

 ۰ یدیا رب راد وا هدرز تولیکح ر وص هدنف رظ

 رهناخ قوج كب ندنائابف واتاب نانلو هدیقرش دنه

 مس و دج هم ود رم د زلد ردا تره هنسدلا وح ا ور وا

 هرالرم كن رللحم ناصاب وص یشات ندان اعط دل را وص هداتش

 هروک ذم لايو و ظ ومح یسحصارا ندناصف دا رل وص

 . یدل وا نوکسم هدنکلام ادنالوه هراس و

 راتکور ویز رف هرکص ند راد واب اب هنیدصا را ادن ال وه



 ا

a ۱۰۸ 

 ۹۸ رامدن وع یھکیا

 ۸۸ ( ضارقنا )
 یرللارف یکلام هسنارف هدنتموکح مایا دن وعرس

 كناوغرو قافتالب رتولقو رعدولقو تریدلبش

 یزو دن تکه رایان مان هیات را

 هلا لتفو تسدرد یدل وع رس هر کض ندک دا طرص

 . رلیدتا اقلا هویقر ولم هلا شاط

 رامدنوغ یصکیا لغوا هلدنومسریس سقاستع یو
 لوخد هانوغرو هلرکسع یکيدلب هالیوط هلا مابق

 ۱ حوا هدلاح یعیدلوا شروتک هلا ینتموکح كن رد و

 ۱ هدترف هنیقود تورو دن رژوا زاهد وع اتش ردا

 لو ریعدولف هدهرصو ۰ ریدزو یرامد وغ ابرح
 ۰ یدل وا

 یاب وع رو مدعم دنس(۸۸)ندن رعد ردارب ینا ا

 یهروکذم تکلع ۰ رایدلیا سفت هدب رنا او طرص

 یدل وا دودعم ندنکلاع هسارف هرکص ندنا

 اب

 ! كنملف ) ادب لھ

 a al هاب لاش یدال (كنهف) ادن ال وه



 و

 )۷ اب وروا س باتک یجرب

 رووا هرادا ابیوغرو هل راتفرعم اس ۇر یراکدلیا

 هنسالبئسا ندنفرط یتموکح امور هد رات وا ۰ یدا

 هدنراهنایم رولان وغرو هلرولامورو ۰ یدال وا ترشایم

 «یدمهنل وا زایتسا هد هدا یدل وبعوف و راه راح یلتدش

 ( ۲۱۱ ) تاذ مان راقد وع ندنرلنادنأاموق الاغ

 یهروک ذم تکل هلکعا الیتسا ییابروغو هدنسهنس

 E دن وغ ر وب نال وا یم | مسق كاس ہد وج وم ما وا

 هلقتسم تعوکحر هداروا و ریس ایتوغر و هلتیسد

 ۰ ردشعا نیا

 ندا تعوکح هدانوغرو هلا اد ندراقدنوغ

 ۰ ردهرز وایئاهحو یرلسولح جرات ویرلعما كرا راد

 یرلتءوکح 2م رات ا ا

 هرع) | لبق

 (E راقدن وع

 ۱۸٨ قودتوع

 ۱۰۹ رامدن وغ یحرب

 21 قل ر هايس

 ۱۳۱ رویش
 ۱۱ ۵ دوب دن وع

 ۱۰ دن وع” رس



 ریعلا تام ۱۰۹

 مرادی ران ا روش زا یخ 0
 ۰ نا لو هس

 بول وا توف یمهنس یصلا.نوا كتر تروغاد

 كنرغس ۰ یدروط وا ترغبس یکجا ىلع وا دن رب

 قت را. هلغلاق هدنتسهرادا تسد كنسابا یموبکح مامژ

 ندنفیدل وا لعحص» یرلیثیح كنم هلالس سیوولق
 نالند مودروام یسهنس یحمد نوا كنرجه موجب

 ا دف وا نامید ام تک سا وا

 ۰ وادی

 ۰ یلاعتهللااشنآ ردقح هاب زاب هديا باتک یمهیَش

۵ ۳ 

 اس وعرو

 تول وا هم دو تکل مر هددسنارف یسهرناد انوعرو

 یو روژندض «یعلتوف شنرفندفرش ا

 ۰ یدبا دودح هلا نويل ندونج “نرو و

 د وع رو یمهیلصا اھا كنهرر وک 7 ی

 ندر « رای دنا د ودعم ندنما وفا سد ودنم و ناودا و

 نباتا دم ود رم اھا ردو د رات ) ۳۱۹ ( یکم دع»



 ۰٥ ابوروا س باتک یمن

 هلا بدرقت رب رامدا یعبد وو ه وص و كناد و۶ هدرف

 ۰ ) N ۱ دعا مادعا یی ریعرس

 ت رب دلش یصتیا ىلع وا هس ر هدنناق و كرس

 ىسەدلاو هل نوح یس توا دے نک یدتا سواح

 ید یقیرهیلیش هللداسفر كنادن وغ هدرف هرکص ند و

 یککبا یلعوا دلوتم ندادن وعهدرف ندنغددل وا لوتقم

 یتکلاس هلکعا تافو هد رات ( ۲٩ ) نازنوغ

 ترس اش ی کی او ۰ یداا حرص ترم دلش یعکیا

 هاص ولاب تومور یرهدح یاب ند راس تدادح ران و

 ۰ قلا همه راداش یکلاح

 یا وعا تارص اما صع! ندا تم وصح هت ون ورب

 یوم ور موڪ#لاب ها e ربد و یصتدا هر . رز وا

 4(۰) ر ردشع ا طیص ی یی ار هلن رلدیعح

 اردا تاف و یان ییصتلا كترسه ربترلف یصکیا
 ۰ یدلبا لاعتا هنب رالع وا مان تر راقو ترب وعاد یکلامت

 نا ۰ یدا دوش تبحاص دم وکح تر وعاد

 هران و والفتماو نوسقاس ندا مارق هنملع هدنتهوکح



 ریال تایم ۹ ۱۰

 هند رد نوساوس * هنس وا سام هرز ضیا" ۱

 ۰ یدشوود هصح

 ید نار ای شرا ین رک ید
 عا دادټما ردو هندناح هت وا كن هلصا یاننامرح هرم اب

 هلیءان ( هب ض "یلاوج ) ارون یمهراد نوساومو
 سراب تولوا دیش ردو هنر راول ندنر توفسا .

 چ زاد "ولت ریو ۵
 ۰ یدیشفل و یواح کلاغ ودرو

 راتو هی و تریغیس ندم2#ا راشم نآرادس>

 زد كنومور قیرهیلیشو یومور یرف تار یا

 - هیلیش هدلاح یرهدل وا شعا حاکن ین ووسلاغیشادنرف

Oو قوس امده  

 هبازتفارب یکیدتا عین صت كن هەموو رم دا قدرهیلیش و

 ادنوغهدرف هرکص ندکدتا مادعا ین ووسلاف قره+نادلا

 ۰ ردشعا حا ودزا هلا

 ندهدام و تومور یمادن رف زف ثبت ووسلا

 تاکرح ه دنملع قدر هیلبس ك رس ی وز 4 ۹ وا ۵

 داو ییا تلف الد هاب ۶ بسا یی ود هاو



 NE اب و روا س تاتک یر

 یونج بض نیتسوژ روطارما ندنکیدتا تاقا-صم و

 1 وزا هرز وا قل وا ۸ ارت هام ور و ترد وس

 ذعع هل راب راح س ندک دا ره را یلیح هل لت وع

 * ید رب ویدا تم وصخ نالعا هن رز وا هو رش تل ود و هطاصم

 وم هد هدا یدنل و هد ر وصد م وعش هل وناتسا و

 هنر بول وا توف هدنسهنس (۷۵ ) نزسهل وا لات

 ۰ یدر وط وا لا ود مت یلع وا

 ی: روت یکهدنملع هد رش تا ود تساباب لاب ود ون

 ۰ یدتا لاعتشا هلر ه راح رلتفو یلیح هلا مایف هارحا

 یو نفر هفت ودر کل

 هدندسدر ز داکعا تاف و و ندودل وا مزهنم وُش راق

 منم دنسهبلصا ثلاع كربتولق یسهجوع تالا نالوا

 دنا رفندبا ماسقنا هدرد هرکص ندننافو كسب وولق

 هد هساا ۳ هدنکلعد 2 ربت واو E لام

 تریفیس یدرهیلیش ؛نازن وغ (تریراق هدنافو كريت ولف

 ناشاروا ؛هنسیكر سراب هلغلاق یلغوا ترد هدن رامات



 رععلا تا ۱۰.

 "یلاوحو ت٤ نع نوڪ ا ی یی رلتخا ندا ی

 « یدتسا تی رک یییدالب كساها ندا ناصع هدهروگ 1"

 انوغرو ربع دولق و ریتولقیرلشادنرف هلا تریدلیش

 نکیا هدکعا هب راع قافتالاب نوصسالیتما كنسولا وح

 ا5 وغرو رتولفو تریدلیش تولوا لّوتم ریه د ولف

 ۰ (۹۸ ) رایدلیا البتسا کلام ۰

 یهدایلاتا یلئابف سازموا بقاعتم یاحوتفو

 ردقهانسم و رور یتیرلغاط بلا رار هلرتوغ وّرسا

 تریدلیش ندنرکدتآ تبارخ یرالع یراکدایا یداصت

 مایق هننرالیکت و عفد كنهموقرم لئابق ًاقفتم ریتولق. هل
 یولوپماب نانو هدنجراخ كنکلاع هسنارف كردا

a۰ رد راک | طرص  

 جوا هدنافو - هرزوا یعیدالوا 33 - ربع دولق

 یرلنواق یلاقتآ هنرالغوا كنحلم و شتا كر ییلغوآ

 یراردار ریتولق هللا تریدلیش نکیشغ و ندنناباسحا

 ناروا هلا سبح ییسدر و لتفیلغ وا یکیا كلربعدولف

 ۰ رلیدلیا سقت هدنرلنب نو

 2 9 توو هدنس هنس ) A۸ ۱ ی روس وا در
 اد

2 

3 3 

 و



 ۱۲۰۱ 7 ان و روا سس باتک یر

 همه هلص ا تابال و الا یعوکح راد ۰ ىدا

 تیض ولماش ینکلا# موي ؛نوساوس “سالا ؛ایاتر

 ۰ یدّسل وا لصا و 2و رط ره ڭا و ر وا یی وطس

 رج ˆ صعد یعددل وا نر )و رد RE رحا وا

 ۳ ع قفاوم ی ک طیض یییرا هن زح و لا وما و لتف یرش

 و ید درهم ن ماد یسعا تاکترا را هلم اعم ناىم هل وا

 ۰ ردشعا

 «تریدلیش كل ردباتاف و هدنسهنس ( ۱۱۱ ) س وولق

 یدرالع وا رفت ترد هدن رمان یزد ؛ ربع د واو ؛ ريت ولو

 س رالع وا [(عسعنم الا ی وک یرلذ وناق و ا 7

 ا e ۱ د هلفلوا شعا نا

 لماش یییدرلب اوروب "اوایلروا نرو وحا “نمو

 تداصا ه ی رد ی*و =< سذع لیس یید الب ات ولوو

 * یا )رم

 یلدا وا ف ر صم كن رە راول ) هو راع اد ) اووناد

 هق راعاد هعفادطاب هل رک یرهدت ندن راک داوا م وعم هد الد

 هدنسلاوح هنغرووا هرکص ندقدا وا قفوم هلیکتیراول



 ربعلا تام ۱ ۰ ۰

 ۰ یدتا نایرح هلدتفرعم اس ۇر نانلوا بانا ندنرفرط

 ۰ یدا ط و رم A هب داب ةع وص وم تاجا هرادا و

 .هرا هرکص ندکدنا تدئدم تسک انعم و سراب

 .تایسا و رول وا فدم هنناچاهم هش و لئاسف ہر ص

 ۰ یداردا یداصت هتفشم لح یلاها هح هعقا دم

 شه زب س وک ۵ کب لس تاز وا هد سالا وح سراب رانا

 ید ردلش نقد یرادم> قذرف ه دز را ) ۱ ۵ ۱ و

 ندکد با ایچ م وکح مایا سدوواف ۰ دشا

 اسو اکر هدار وا هلا هن رلمات سول وا و سرطد ادص

 نالوا یسهش دص كنس هج وز یاسرلکو و ِ ید ردتا ا

 یدل وارک ن هدکدتا لیکشتیتاود هتسنارف سیوولق
 ۰ ردشم ردلاق ندا ر وا یی ود ةع 0 هرز وا

 هشت سرش کر دوره دنا رب یک اپ تم e سر ها اینو ی و نا وا یافت اهدای رک هارق

 ی ود اهداف توتا زاق هس اس ترش وی ك ار

 لیکشت و عص و ۵ ن تامل هدکیلاع کم ندا

 ۰ یدتا نيا رلبلا و هلا ون تن وو هاب ال و یکیدلبا

 خش ید و درفم دعا و "ماطر راد 4 هع رف و وکر و



 ۳ ابو روا  باتک یجرب

 هروک ذم لئابف رولامور مدقم هنس(+۷4) ندنرعه
 زنا تا را نال وای مدال هو دن ررزاوا
 توق. هسا هموقم لئابف ۰ یدلوا قز روک ذم رهش

 : عوضخ هتم وکح امور هلکعا طوس ندرادتفا و

 کرک هدم راد هلبامم رد هرکص ندنا ۰ رایدرتسوک .

 تسک ماظتا ردو ه هج ردر یرلهرادا و شيعت لاوحا و

 داظا هنامور تموکح تقوره یلاها نکل ۰ ردشعا

 لاح تدم سطع ترد « راب دنا هدنراکفا et ندع

 0 E نایرج هلو
 اها ردق هند هنس KRY) ( ناد هم ) $ ۱ ۱

 واک ۵ لر لح تازاستما و قوعح صع هح هم ود ره

 هدعب ۰ یدالشاب هکعا فر بسک یرللاج و ۰ یدلوا

 یرارهش ردا نایرج هدلا هادم تاماظتا قرتو

 ۰ ردشع|تدندم تسکا یرالاج و:تدر ورم تر رو

 هنرلالبتسا  هرباد كلراولام ور ,یسلاوح و سران

 ابا هح وص تنال ور مرک ص نوقول وا لخاد

 رادا لر رعم راو نادنلوا نییعت ندامور قرنل وا
 ۱ ۰ یدنل وا

 ۳ e رادا هرکص ندنضارفنا كدتل ود ام ور



 ربعلا تا ۹۸

E 

 ی 2
 د هلا رف

 ) ه رع# | دع) ۱ ۱ هر |لبق ۱

 سد و واق هلهح و یکیدل دنا لمسعفت ۳ رب ولاملاق

 ندکدتادایقنا راد لخاد یهریثک لئابقو دالب میسوت

 قذرف هد هلچ لا نانل و A رب ز هرکص

 یکیدلیا لیکشت هلکعا مه یمات هسنارف ا هسا

 ۰ یدنل وا داب هلا ونع » لود سا ا رف « 1م رس

 كسراب هج را را ردو هننامز ] را مه a سراب

Eر ترس هدام ز را زس ۰ رداکد روک ا  a 

 ید اعوام ا مان گنسراب ها ردشمال شاب

 تورج و دص ران و «ردندنما وفا درب یسهیلصا اعا

 هدنعف وم كسرات ۰ ردنا نده شح و لئابو فلا هلا

 کیدا رلشلوا نکاس هداروا هلیمانشفا راهبلق ار
 وا 4 و ۶9 ا
 ۰ ردو یلضا كسراب ریش رهشن د وا تدنذم زک مع ی رله رکص

 هدی را وح و مفوم راو له رش دیا مانا هل را رس

 املا و رب روک ذم لاو ۰ E رو هلق ردو اسا



 ۹۷ ابوروا س باتک یجترب

 «ارعش یاصصا لوا هر ۰ یدا هرم ج وا ماظن

 تالافتحا بول وا رارحاس یسیصج وا “رفا غ یمیح کیا

 لخاد هماعتاح روماو ثداوح ولردره دان را هه ذم

 هد هون ر یوا دع سدقم هنسره رنو - یدا

 بانر یتیراروءا و نوئشو لیهستو لح یتالکش» هلعمح
 ۰ ید رار وا وفد زد را ادم نوا

 هن را همءظ و نالوا هج هاد ر وما كراو د هنهک ۱

 یرلهج ورم بول وا رلنایعا حورت تفورب مج هدنراجما
 ۰ ید را زدبا او ۱ هراز یدرا هج وز A ہد ےس

 به دم هرگص ند را ااا ییدالب الاغ لرلولامور

 وا یسدشاط اتیلاغو شلوا ضرام طاطحا ههد ورد
 ۱تن وود کن ته یا وف اظ

 ۰ ردشلا ماّربلا ییانصا تدا.ع لداعم هبه دم

 هاساتر نداسلاغ هعوقم دنهک هرکص ندنا

 شاد سم اروم یوم وا دن قالغا ندارواو
 سد وولف ۰ یدلدا و یرادهذم هلا فالتا یسییک و

 یقتیدنلوا لیصف هدوراقو - هرکص ندکدتا صنت

 راشن یقانایتسرخ هدنکلام ( هسنارف ) ابلاغ  هرزوا

 ۰ ردشلیا مت و
۷ 



aرعلا تام  

 تفرعم یک یفیدلوا یرلتاید یاضتق جور یه ریخ
 را و جد یرلهدماق در امع ماطر یالثم رحم" و تع

ON 

 ۳ هب ه زسه لاوحا و ھو روما هم وو ر ا

 لاکشاو هنکلکوب كضرا رک «هلام«یدنا راردنا راقطن

 هن راتنطلس و تردو كن راتاد وعم کا وک تاکرح و

 ۱ ۰ یدیا را و هدب رهص وصخ ملاعت 8

 ی ۳۳ تام ولعم هج هب واع” مارجا تاکرح كن هدهک

 نشت طدر 4ماطد ید رله ہبھ ذم دارعا تول وا یرل هيب

 ۰ یدبا رجا ظن هرز وا یر تاب ر یدراهنس و

 ماطر هاف ندنرانامز كنم هنهک هد ورد هدهدن ال را

 هوحو لرف هس زا وس + رده و .هقتف والا

 هار و هر” دب امع قوح كن هنن رنات ر ول املا

 تافارخ هسذا ی را هبط تُو رعم ۰ ردوا هلاخ دا ید

 هروک ذم تف رعم ۰ رد واح ییحاسبم قلعتم هب هرم شک

 وب مر دا و و صااصخ ماطر 4. هرشک تاتار یا ا

 ۰ یدیا ررالپوط یناتابوش هرزوا
 ندا قلعت هنراهبهذم و هلك فداظ و *لراولایلاغ



 e ابوروا 2 باتک یجرب

 رردنا قارحا رار هلدسح كم یسپه هيا راو

 ردنا تو هر لوا شلوا توف مد قم ندناو ۰ یدبا

 رب وتکم ندنرافرط یمایرقا كنهشاس تاوما هلیدامتعا

 .یدناز راقاب هدکل ر لا روک ذم تیم تولب زاب

 قرش 1 رب دنه ی دل رول الا ونا

 هدد داعتاوعا قارحا .یدیا هاشم دنن ربه ذم كنسلاها

 ۰ ردنونظم یرافدل وا شلا ندریدنه

 فورعم ود هد ورد هلدیس) هن رانه اک دن ورد یرابهذم

 رحاس روحاطاق تغل یظف دورد یرلیضعب ۰ یدا

 یغیدل وا قتشم ند دور » وهلا « ود» نالوا هنسانعم

 تول وا هنساتعم ماکت « دور » و هلا « ود » یرلیضعد

 ند رلودل وا ب ردا ماکت رنهاک هلء> بانج را ولاي 19

aEریدلبا تیاور ییدرکدما داب هلا ماتوا ت » 

 ا دن ال را ا ت ا ر
 - هنلوا تازاحت هلیلع ناسڏا هدوج و تیدا هدهلبقتسم

 الا وام بسی و سوگ رار هلکنو ۰ رایدنااد تعم هنغج

 ید یتدابع هب هلطاب تادوبعم ماطور هلت زلما نیم

 ها وح ځابد هرلن ون ۰ یدنا ناب شا لاح دا هن رتاید

 ۰ یدنا راردا مدت هن شب خاید اضعب و

 لاعاو هظفاحم یلسو قفو ایاعرا نيب رو لایلاغ



 قلا تاس ۹٤

 یراهدمو دنا وع و ق ا | هاراولابلاف

 ؛یوص وم هزن واش*وتعاحص# یدارفا كنموف الاغ یکسا

 ۹1 دا رهکت

 هدنرابصع لاح ۰ ىدا بیرق یرلاضر «میرس یرلبنضع
 ۰: یدبا راراقج هن ولءو ود لب رلوص ا

 ۰ یہا نلبس ابو یم ەل ا « سو الم ووا موق

 . ريدا دعاتسم هن رایحه «زا و رفا سه

 كنج بول وا ترابع ندرلهب رح و ندرل هطلاب یرلح الس

 هغابا ندشاب ۰ یدا راردا اتکا راهرز هدنرنامز ۰

 ۰ یدیارا و هدب راناقلاق كحهدیا بس يرام ردق

 ۰ رلیدا هرزوا تیرح هدرابتخا جوز یرلنا وسذ

 هرز یرلیلناهیاد  هسشسا كمر و 4 هحوف یتیزق ابار

 ولوط هلا بارش یک هدالا هرزوا یراتداع توال وط

 وا یلناقلدوا " هسا ررو 4 لناتیلد یناه زق یهساک

 ۰ یدیا زولوا یبوز كف
 ايو قلطم طلست هنرادالواو ه هجوز كاح وز

 كند عرب یا ناو فرصت یخ هدنسمج تیک

 ااو حو یسهز نع یابشا ردهن هدک دتا تافو یکوم



 ۹ ابوروا س باتک یر

 بلا ندر نر كنس راپ كلام ایلاغ ۰ یدیشمامهدیا

 وک رو فر كتارا ن هارسا رفت اق
Pe Aهدن رادب تو را لئابف یرالم ضعءب و میا  

 ۰ یدبا قاب
 شتالوبف ییلنایئسرخ هرکص ندکدتا صنت سوولق

 ا یک د وک رای ام نوا

 تور و قم اف رار هاکنو و یابد ند نغیدلوا

 كنلئابق نایتسرخ نالوا طوره هنرهماط دنوغرو و

 ۰ ردٌشل وا تاس هنن راقات ا UG ەوکح یدک

 تورسوک هبلغ هلا فیس لاعا هدنرلېلع رلنابعا تبعت

 ۰ (۱۱6) یدنا السا الماک یا توغیز و

 هن رز وا یسمهروک ذم تابلغ و تاب رفظم كس وولف

 یتتعوکح ساتسانا یروطاریما یسهیفرمش تلود مور

 هيج وت ی هر ىقلس واسد و دس ودا كىرېتو قددصت

 و سدو واق ِ یدردنوک- جات نوتلا ددعر راز هلا

 کت یتمودح هسنارف هدعراوک فم: هفتم و هدرا

 ۰ ردا



 ۱ رعلا تام ۹

 کلاغ كسیوولف بوک یتیرهن نر داحالاب هلا لئابق
 دن رالنکتت هلرکسع سیوولق ۰ رایدالشاب هکعا لالخا

 هدتلاح یغددل وا ا ھه را هداب ولق ردنا ماو

 دبلغ یتسودنک توطسو ترک یکیدروک هدنراب را

 هده را وش ۰ یدیشمروشود سوا ندندمها

 لوبف ییدویع هندوبعم كنادتولق هسیا ردنا هبلغ

 ۰ یدلیا دعو ییکحهدا رص هلا رت یکلتسرپ تد و

 كم جوا یهدنتیعم هلکعا هبلغ هنرتمشد هن را ادنع

 یی ندو 0 نیو ته دم هدکل رب هل رکسع رفن

 ۰ ردشعا لوبف

 هزل وصح ویا لوس لوب یسعارصت تسر وولف

 یرلیلاها یرارهش نور "سراب هوو ۰ یدلوا ببس
 صا كسوولف ندنرلودل وا هدنیهدم ناس رخ جد

 بورس وک ليم هنمودنک یسیه هدنراکدتشا ییکیدتا

 الا انونم لااا نار هلسمرپ وحس زو لالو

 ۰ رلیدتا لوبف

 ماود هه راع هلرنالا سوولف هرکص ندنو

 نالوایرلتهوکحزک رم ككراولایلاغ هلباتیتشت یتیراتیءج و
 کما دوو شا ماهیت دی وبه هننکلع؛ ویا و

 الاسا یدالب عقاو هدنسهیرغ تهج كنهروک ذم

™ 



 ۹٩ اوروا س باک یجرب

 هنر هنافو دعبو ۰ یدلدر وط وا هیر ار دینی

 ۰( ۱4۲ ) یدلوا رادمکح سب وولق لغوا
 ادا تدب اتم ولج ی زا یک دن یک وولف

 هدنتالخ یرادتفا نالوا هجدسایس روما نکل ۰ یدبا

 ۰:ا نا رم

 رلیدوعرو «راتوغیزر و "رلنالا "رلع ور هدننامزكنوب
 هدنرلارا هلردنا ماسق هج راع هل راقنرف هدنکلاع ابلاغ

 (۱۳۸) سووافو ۰ یدلوبعوف و رله را لتدش كب

 نکل ۰ یدرو یس ود را لود رب لا ولام ور ۷

 راما هلغلوا مزرنم وشراق هرانالا هدعف وم مان كاسل وت

 هلا درط هنزو هوا كنرم نر یغوح كراقنرف

 ۰ رایدلا هن رلتعاطا او هدم رل بضع

 ۰ یدا هدکیا تربع هب هداج ریدا دن هلن دما

 ا یعبد) وا یو لص الاق هلا راشم را رج

CINE ( ۱ ۳۹ ۱یزد ثالد ز زد وع یرادیکح ایوعرو 6 رس  

 ی وا نایلس رج هز وا نه هد درا یدلىا حاکن یادت ولف

 ۰ یدع و تعقاوم هددب رابه دم هل تهح

O E ( ۱ ۲٦ )صعد دفن اطرب ندنما وفا سام رج ۱۱۷  
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 ۰ یدروط وا ه و و رب» ندنسایرفا هس ر ت ودا تاف و

( ۰۱۷۱ 
 ندودل وا یرادب ی یئابف ) كنرف ) قلرف ه و ورم«

 یلدوحوم ( ۵۰۰۰۰۰ ) الثا نیس ر ,لئابف نوه ۱

 عطق یتیرارمن نیسو زومو نر هللا هرگسع تیعجرپ

 بارخ یرارب یفنیداضوا هللا موج هنکلاع ابیلاغو
 یاج اھم كنالا ۰ یدلبا مدفن ردو ها دلو وا هدع) و

  هعفادم قافتالاب یئابف اسامرح و قثرف هدکدلىا روهظ

 راد راع ندا نابرج هدنربهایم ندنراکدلیا مارو هنس

 راقن رف IEF یعددل وا شمار سوک هداعلا قو تالش

 قداصت هتافات هداز ندرف )۳۰ 000 ( یراعتم و

 ۰ یدمهدنا هاف هد رانا نکل ۰ رلب دلیا

KA۱ ۰( ۱56 ) یدل وا  

 هد هسا شا یعاسم فرص هکلاع حسو قد ردلیخ

 نوع دیش و 7 ی مایا ب وەها زاق هدناف رب

 باتا سایر یمودیرا ندنرللارنج امور راقنرف نایلوا
 ینیدل واشعا تسایر یارجا تدمر سودرا ۰ رلیدتا
 ًاع ول هلل وا ناباج قل رسد وتش وح و لوح هل اسب

 واود موعد رفت تا نوا یدک کا ,یسافا اهل زوت
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 موج دشرارزوا لر ولاسلا اشرف هدننامز یتم وکح

 هده يا یدشاغوا تفو قوچهلرانو سونايلو ۰ ىدا
 نلاوح یراودنل و سم الا هار ۰ یدمهنا زاق ییرلتعاطا

 ۰یدرب و تصخر هن رلتماقا هد هم وف رم

 كن هبعش ره ۰ یدا E هر هب عش ددعتم یرلتما قذرف

 هدب راګا ۰ یداراو یما مالا ربما رپ كنسهلج و یربعارب

 كاتما كنرف مدعم هنس ) ۳۰ ۱ ندن رحم دن وماراف

 هنأاف ودعد و ما ود هم ورم ردو هنس نوا تولوا یکی رلکب

 یتموجح كنسدولف ۰ یدایا مابق نیدولق یلغوا هنرب

 روم وا ی سا

 هدنف رطلوص كن رهن نر هدنسهنس ( ۱۸۲ ) نییدولق

 كنکلاعایلاغ هدهسبا شلوا قفوم هنسالیتسا رار یلبخ

 ما ۰ رای دلیا مايو هم واعم و لا هرز وا نیکح كاس

 ٩م ۷ ۷ و یکدابا ات یدصعم كند واق درلع

 هاکعا مایق هنلیکنت د رولام ور هن رزوا یمهناعصخ

 هان رف اب رح ل دک کنید سوشا یلاریح امور

 هرکض 24 مازف ج وا ندد ولعم وش نید ول و ۰ هیت هلع



 ربعلا تار ۱ ۸۸

 یراولام ور هدرصع یصجوا یکءدقم ندنرج# و شل وا
 عطف یتیرن ( هنوط ) بوناد ؛ییرلغاط بلا بودکڃ

 هاتان وي هدا هديا اد یر را یاد ک تسار لبا

 ردرلشعا زواج ردف هایساو لوخد

 یطارا یعیدنلو كنار اطر هدارغص یایسا

 .یدربو ترهش ود هیطالغ هلتيس 4 هاغ نالوا یرلات

 سولو رصیق مدقم هنس ( ۰۸۰ ) ندنرجم

 زکس یسویف هب زاد ینیدحا هلرولابلاغ ك ( رازس )

 كنرکسعامورو دادتما كره راحو ۰یدلاق قیجا هنس

 یتیرات وطسراولایلاغردق ه هجردر یسعا ماود هتم واقع

 مام ز هن رانو هامور تلود هد هسا یدلی هديا تا

 ید نادر 2 لاحو ۰ یدم هل وا ثالام هش راكد

 ودهجا ما ود ردق هصع یعدرد

aهنن را وج كن هسلارف ندایسا هدنطسا وار وک دم  

 تاق * وکسورهش «رتفور « رماقیس «نیلاس ندا تره

 دنرافرط ایناپتسا ( رلکنرف )ا راقنرف لماش ییلئابق

 هدند ودح ن یابالا هأب د زلب ( اب ) م ویچلب تولحا

 بوک یزکد هرکصو ۰ ریدنلو هدرقلانف ولرد ولرد

 «ریدتا باکترا یعاوتا كرلقلانف هللا لوخد هناش رفا

 ك وال و سصق مدت هنس ( ۲۹6 ) ندنرجه



 AV او زوا بس باتک زر

EE ALEKبقا  

 اود تیره یدال الاف هوم چ افرا روم

 یس هلق ( تاک ) یطلق یہ هج و لشاب كن ەم ورم بوعش

 ایلاتا و نانو ندنسیلاوح ( ےب ) هناب رقاب هدقرش ۰یدبا

 هتدالب ابلاغ هلبا هبرا هراس ما ندبا ترجمه هنیدالب

 ۵ م ندقدلحا ردو هطیح رگ هدننهج لا و شک

 ۰ ردرلشعا راعا جد یتسهر زج ایناترب بو یزکد

 اینامرج هلبتهج أشنو هیلصا تیموق راولایلاغ
 ناسط وا هرکص ندنرترحاهم هدرهسا د ودعم ندنما وفا

 بوم هنلوا دع ندهموقرع ماوقا هادتبسانم یرلهربخا

 ۰ رب دل وا داب هلا صوص# مات ود رل وااملاغ

 قحاب ندایناپسا و ندنلاعش كنانه رفا یرلهرکص

 نوا ندنرعه و رایل هک هدعبو یراهلبق بسا نالند

 و تون همر هالا درایو منش ر جاوا
 یس هند تاسسوم ایلسرام ۰ لیدلیاب هنفارطا زکد

 ۰ ردربنانوب راندا سیسأت
 - كیوعشو لئابق هکلکد - یرلتعاص# لر ولایلاف

 ندنرجه ۰ یدیشمربلی یتیزوک هل كنهیامور تلود

 تاز وا یراقد الشاب هکمزرتسوک هد ر صع یک رکی یکمدقم

 “ال هن رلشاب كرا ولایلاتا تدم هنس زو زکس ی راه رکبح
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 ربعلا تا ۸1

 لصف ی دب

 ید ربحا تام رفت و ۴ | وا هسنارف یکسا ا

 رداع يکسا ۰ یضرات هلسسایفارفج كندالب ا6
 ۰ادنال وه هانوعرو « ی ود هساا رو .یریهدم و دیاوع

 و هقرا اد ۰ هرک وسا ۱ اتم

E, 

 یخ رات هلیسافارغج الاف

 اب وروا یکلاع ایلاغ ۰ ردیعدق مان كنهسنارف ابلاغ

 فرش ۰ ج رکا الاش تول وا « رادرب هدنس هعطق

 و ابونج ؛اندراسو سبوس دالبو ايس ورپ

 بولوا دودح ها والا واوا اب ایاساو

 ۰ ردیواح ییهحاسم یعبرملیم ( ۲۰۵۰۰۰ )
 سصع جوا یمرکی ندنرجه یحرات ككرولایلاغ

 هراس الاغ یهددعدق راصعا هدوب نکل ۰ رالشاب مدقم

 دننام ولعم یتالوهح بویلوا مولعم هلیمامت یک یراګ رات

 ۰ ردبلاغ



۲ 

۲ “ 

 ۸ ۰ اوروا س باتک یحرب

 یاشروو شقک هراروا رلیرایو و رلیتو نداییه
 ۰ ردرلشعا تعوکح طاب طسب هدب غ

 ادر هد ما :تفلولیزا ادها هدهروک دم تک

 ۰ یدلیا تموکح ره اب م دم هنس )4 ۲) ند رک

 هد (۲۹) " داراق یجنرب ندنس هلاع فل ولیژا هد(۸)

 ۱ تل هات را دین د) راق یھکیا هد (۱ ۲) ا

 رو دن هم (۳9) كته , نمى ور وک ت ا
O BOON EAP CTE 

 . رلیدلیا تموکح



Nربعلا تا ۱  

 دعتسم لا كنەمعدق ماوقا هرکص ندرلنات وب یکسا

 هله ۰ یدبا رولاینامرج یرلنالوا فوصوم هلتواک ذو

 :یدیشهروشود هبت یراولام ور یرلتعاجش
 لوح ها و سا هلہمامت یس هیس روما لرلولاامرج

 ندراکک را هج دص تد رح هدانا یرانا وبس بولا وا

 توالو هدرههراح راز هلراجوز هرایدنا زسفرف

 ؛یدیآ راردآ

a st 

 ارب واب

 .ردیسهب ونج تکلعر كن(اسالا) ایامرج اربواب

 نییاب رولایالاو ایرایو هرکصو ( موکیرو ) راندتال
 ۰ رلب دلبا داد هل رامات

 هل رلعما یعل هد ودنا غندابو حرت رو تی ار واب

 هد هب غ تهجیرکید هو رشت تح یهلرب ۰ ر روش یک

 .ردیسیجنرپ یعق كوي «ردعقاو
 سصرق «یدنا لګرپ یلاخ هدالوا نورف تکلموش

 لماش ییرهراد اغیزو و ایقلدن و هدنامز سوتسغوا

 و ۰ یه توایدا دع ند هامور تابال و هرز وا قلوا



 AN ۱ اب و روا س باتک ىج ر

 ماا كاضا را ak زص ەن ؟ ینیرلتوق نم اا

 * یدتا طرص تل لامس
 ی

 هنالانال وا یم دف مات ی هط وضم "یصا راس و ولف

 لیکشت قلهقودرب ليمان اینالا هدارور هلتبسف هنظفل

 "حوادوز ؛تلا یه و» كیا ولف وول 1 ردشعا

 واد هرکسص ندنو «یدیا هدنزلارا ,یدالب ط "رکن

 انالا.ویدنلوا دیعس ایا وب هسا ممسق كنهروک ذم
EA.۰ رد یاب ندن و یر و گرا هباوس  

 هلالقتسسا یسهلج «یدبا لوک یرازوک “لزق یرلیو
 یرللاغتشا نکا ءرایدا صن رح هنابءل و تارکسم و لئام

 ۰ ید الاما جالس و a ۳ یشا وم و راکش ودرص

 یرکید ؛رارحاو فررمشا یسیرب هروک ذم ماودقا
 هنر ارآتخا ۰ رلیدیا عسقنم ری ییا هرزوا قلوا دانش

 هدن رسا ۰ یذدا را ردبآ تدامر هدا ز ك هن رنا واو

 ديلا فاصلا و هلا ماطر ۰ یدیا را وجدرارعاش و رلدهاک

 کوب لإ كا راد وبعم ۰ یددا رارا اط ههر ابج و هد هلطاب

 ارد 1 یراناب رف د راد ویعم ۰ رای دبا اوچ هس هل د واخ

 ه یدیا ه.لها تانا وج



RINEربعنا تار ۱  

 کا ماود یرلقلانف لرلولاامرح اص ند و

 یهدنتنفارطا یرهن نیم اللوق هراق هدنسهنس (4۰۸)

 نیست و روس ًارخوم ۰ یدلیا رله راح هلراولاینامرج

 - ره راحت و ش بها رم کوش سنک ًابرح لرولانامرج

 ۰ رذشعا دا وک نادن هک

 و ایی نیت خدا هر ك ی NE یراز وام

 هاب جو ورد ۳ یر و ایا ودناوع ندرولام ور

 رب 4 فم انس رار شاعم و لوڪ هتدب دم ردو

 هدا تاکرح لع هاش ۰ ری دلیا ندع هدهحوه رو

 افعرص هتل ود ام ور ندرتلانفندا ف یک را را ہےکد او

 ا ور هات ال اب ندععص وس رول امام رح ندنکی داک

 هدن اف رط اینانسا و ایلاتا هکر د ربشعا الیتسا یییدزلد ضعب

 ه دن رل ص وص نح یرافدل وا قو وف ید هنلیکشت رام وکح

 .یدنل وا 38

 كنا تق اسام رح ردق هت دنا تعاتطا. رک ۰

 هدنامز س و ول لارو هسا رف ۰ یدک لالخ هن رد و طم

 موک ادیلت هلا راشم لارو ةد فاش )۱ ۲۰) ءرح# الف و

 هلا قوس هت را رز وا زان و ین هشناط نالند (كنبلست)

 ترح هلا ابو انام رج واو سالا ندهروک ذم سا دام



 ۸ ابو روا ج یارک یر

 ملاسندعاا وم و اردره سوم ەراه «یدلیا رارف د لا

 .یدلاق هدنتسار هنامرح لئابق هدلاح ییید) وا

 هن رزوا تموصخ ندا ثدح هدنرلهنایم اروم

 ۰ رید ردل وا یسونیء راه ی راقا ضوب

(o0 ٠)هنلاصحسا لالقتسا كرالوغ هدرا رات  

 .اهب یتنیالو امور كنهيامرج لئابف ضعبا راسو

 .یدنا روهظ لالتخا كوب رت ندنرلمایق
 بوراقح لالتخا راولا ام رج جد هدنس هنس (۵۲>)

 . رایدنا یدصت هراقلانف قوج
 یهدنسلاوح (ایجاد) ایساد هدنرلح را( ۰ ۱

 یروطاربما امور ۰رلیدرمسوک نایصع یلئابف انامرج

 هبلغ هب راماب كردنک هنرارز وا هل رکیسء تاذلاب ناژارت

 ۱ هنکیا هددییا یدلبا هطاصم دقع و
 ی.

 هلا طبض ینیراتکلع ابرحو تعزع ناژارت ندنراکدلیا

 . ردشعا حْ ه هینام ور ثالام

 رولاینامرح یکهدن سولا وح هن وط هدنس هنس, (۵۳)

 ۰ رایدلیا امی هلز وام ردق هنرهش هلنک | ندهینامور دالب

 شبارب هد هما یدتک هنیرالیکت هلرکسع یروطاربما امور

 هر یاب و ی ودل وب لا عمیق رم لیا عمه ویک

 .رلیدلکح هو ربک ندنرلکل ودنک هب زاح الب ن را

1 



 را :تاررم ۸۰

 رارکت هرزوا قمرافج یتسیجا كمازما یکیدروک و

 هل ر هلج ددش لردا موجه هن رزوا سوعیامرح هل سو درا

 .یدروچ هورک ییزو كنسودرا سوتیامرج
 كي زو سوة امرج هدن رام وک كن هنس ی

 رلفاخ اینا رس ھا هم ردو كی مدنرزوا رابناو لا
 کروز و مقا و هد نلتزو نلماه لردیک هنرزوآ

 راه راحت یلتدش كب نیفرط هدهووا یکهدنرف كا ربعم

 ناشیرو دابر رولایامرج هدهراحوشو ۰ ریدلیا

 رول اتنام سل یو یکی تره وش کلا

 یرخسع كسوتیامرج هلا عج ینیرتوف ولردره
 .ردرشعازاق هبلع لردا موه هنرارز وا

 بح هرانامور سووالف یشادنارف كسونیم راه
 یعاطا "۵ هام ور "توکل لرت یناضعوش «یدا

 هسورهس نکل ۰یدلیا تصح قوج هسوئیم راه نوجا

 رصم قافتالاب هدنرلهلع رام ور هراس لئابق و یسهلىبق
 «یدیا مهذبا رأت هلبابف یتعاظا كسونسراه ندنراقدآ وا

 یهدتشلا یسادناموف سوسراه هرکصادنو

 یلتدش هدانوسفاس هللا یسهلبف ناموفرام رولایامرج

 هل-غل وا تولغم ینه ق ناموفرام « ریدلیا رله راع

 رام ور هرکصندنا هنیرلفرط ایچ وب دوبرام یراسر



 ۷۹ ابوروا س بانک یجترب .

 ضعب ندنلئابف مبات هرامور لول امامرح «یدیا روهدیا

 یادلتسو یزف كدنژ راس نانلو یسر لر هدف

 هدنرارا هدلاح یعیدل وا شعاحاکن هنس ودنک سونراه

 هرو نم ندنکیدلیا ثدع :قلز جازما هبت رم ضعب

 .یدیشعا عوج ر هنناب كنساباپ
 هلا هیلک رک اتسع سوفیامرح هدنسهنښ (۰۷)

 اغ هک دنیا ی رح نیز ای ربا و راس وک والا
 لا بسونیراه تر ی دک رسا رانامور یادلنسوو

 یە راس لئابف هلا یسهلدبق هور ەس هدقدن وا یوم

 .یدتج هلو هبراحا لجال هلا سوةنامرج باڪتسالا
 ندنکیدتا دیلغ هلا موکه هسوهبنامرح هدزاغ و راطر و

 .یدایا تعجر هن رافرط ,نر اب ولغم سوفینامرج

 نوجا هراح هلرولایامرج سوتیامرج هد(ه٩>)
 ییدلبا لوخد هاییالاو تکرح هلا هرثک تاکرادت

 هب راحت هلرذسع یکدلی هدنآ لرادت سوسراه هلتهج

 كي ناسکس هسیا هدننیعم كسوهنامرج یدک نوجا

 هوقو و شغل وا مسقت 4 هقرف جوا بول وا ی ی

 .یدیشف و  عطنم اغ ود هدچوا هدرلم ساو رز و
 هسوعیامرج هدهسیا یدالاب هرح ردقره سونیمراه
 .یدتا اهلا هلع "راطرب هلغل وا مزهم هدلاح انف وش راق



 طی تار ۷۸

 هاد ونوع هوق نمو راه دک دشا هتکوا هاکنکوا

 دادتما ناو" چ وا ه راح هلکءا ترشاپع هرح و روهظ

 ندارطضاو وام قضم یزفدلت وط رام ور اردنا

 یلتدشر هرزوا قم بوراب یراولاینامرج و قملتروُف

 راولاینامرحندن راقدم هل وا قف ومهد هبا رايد ریس وک تک رح
 یس هيه راز abl مادعا نع وج كنم ود زا مور و هر

 1 +۱۳)یدلیا لتقف نسف يش وزو ۰ ریدتا رسا

 یرفدلا ندرلءور هدهروک ذم هبراح راولابامرح

 ۰ ردراشع | نابرق هنرادوبعم یرا رسا

 دنلفع هدفد) وا غلا هس وتسع وا صوف شهدم رخ و

 .یدلبا فداصت هز طضا ورشات هنیهجرروتک تفخ

 0 روتک "کی يم رک. ع سوراو» رانوک جاقر ی

 ۰ یدنا ر غاب نام
 عیطم هاو کام هک نود نادم روک فما هة داخ

 فلت رار هلا سوراو سوعیامرج ندراولايلاغ نالوا

 هداج لف یاسر اقا نو دا یا: ریا لود قوا
 شدار قلاروا *یدابا ماف و تنش هب هب رکعع تاک رح
 هد دز

 هل را ول انام < و 1 ند هم ود دیلی رفت وده راه

 ما ود هر دن ایصح تاک رح هدزم)ع هامور تم و رار



 ۷۷ ابو روا س تاتک یحرب ۰

 :یدلوا روب ههدهاعم دمع یسهلق ناموفر ام هلکع |

 .یدتک هنایجالاد هلا هب N هوقر و

 هتعاطا راد هللا هداقم تایراح رولامور

 كن رهن نرو بونج كن رخ هنوط هام رج ثالاع یرلقدلا

 شر E et ېرار وب «یدبا رار یهدنفرط برع

 LU EE a E رو
 هدهسسا یدا راو للاب نالا یلیخ ردفنره هدرالو

 رک ۱ نلئابق نالا کربلا :یربغ كسا وفا نالا وچ
 00 و موم د دالر رولا بوق لا ها هدراهو
 «یدیآ راردنا ا:

 سو راهیسر كنس هلق هس ور هس ندرلولانامرج

 ندنکیدلیا هرادا هلا طبر هماظتنا .یلئابف یهدنتمد ريز

 بحوم یتاظحالم ضعب هحامور یسقر كماظتاوش

 ۳ بربط كتسوتراه یتموکح امور هلفلوا

 نایت هناح الص احا اد هدیامزر یییدل وا شعا روصت

 هبام ور هلرکسع قو اف را ی ها ین ار

 تج هسوراو ردقنره سونسمراه «یدلر و ما دن

 یهدنملع هددسدا یدا لثام هنتندم كنم و اموزو

 نالوا یرع كسوراو ندنفیدل وا شلا ربخ ندروصد

 سوراو هلرکسع امور ۰یدلیا ذاګا هاگنک هدش رط



 ا ۷٦

 ه را هلر E امور یرلفدل وا فداصم هداروا

 ۰ ریدل وا تولغم

 كنلابف وه وس هرکص ندنسولفو یلئابف نیتهوله

 رازنس هد هنا رلیدشا تعزع ًاهجوتم هعقاوم یرلقدنلو
 هرلددن ه وله ایم جد هداروا تولک وشراق هل رکسع ۱

 .یدتنا هیلغ

 را ولاعیعمب هل رال وغ لاعم ندهینامرحلئابف هرکصندن وب

 اند تیم وک ماف د نملع یم ودرا امور قافتالا

 راچود یربسوفن هدایز ندکی یللاو بولغم هدرانوب
 هبراح و هلوک ییهموفم یارسا رازس ۰یدلوا تراسا

 انام رح تقاعتم یو ۷4(۰) ردد کا تخورف ود

 احدا هسشعاطا راد د راهلدبق یکەدنرافرط ایناتربو

 ۰ رايدناوا

 راتاق ناسنلو هدنرلاغاط ههر هدنراګ رات ()6۰)

 (سوتنغوا) هواتقوا دلکعا نایصعیرهابف نر وتس واو

 -یدنا لاصصسا ییرتعاطاو حالصا یرلنو هلرکسع

 ند هینامرج ماوقا نطوتم هدابعه وب هدنس هنس )٩۳۱(
 هام فدو لاک تعوکحرب یدل بق ناموفرام

 هوان سوق اخ وا" قابا یتا رکبو تاماظف

 روهظ لالتخا هدایحالادو اولا زعا ردنا مایق هنليكتت



۱ ۱ ۰ a 

 هلاهرو ا لئابو هده لسر و داکم تس وکآ تع راسم

 هس و رام هد هو د و ر ری“ ۰ یدالشاب 4 رج قالتلا

 و راق  (a #. ۰نایبص و ناو و توام هلن فلت رف

 رار دل وا "واجب ود دن رات راسا "یدانا كرم ور یرلفاط ۰

 رلید ردل وا یتیریدنک هرکص و ینیراقج وچ )۷۲۳( ۰
 ادامرح یر هنارادغ "هلماعم و و یراهیلع و كل رلم ور

 لیخ هروک ذم لئابف هلکعا ثارا تشهد و رسک هنلئابق

 ی تست یاضتعم نخل شرت ایا نوک تو

egفیعض ك ندنکیدلا م ندتعاطا هرلم ور قدر  

 یغوج بورس وک تعاطا رب یعطس هرلمور یرانشود
A3 یدا شوا تبا هدیعاطا مدع  

 هدن رفرط ( هرګ وسا ) ارسیوس هدنراګ رات ()۸۰)

 یکل بلغ ردو ڭسزو ترد ج وا هبنام رج ما وقا نانل و

 ار وژ فا و هدد رل رک كن هم وو رم تعج را سس ۰ ری دلدا

 لو هر ورم ندار وا راند هواه ۰ یدتا مر یدرار و رص

 ندن رلکدتا تعزع هندالب نناق هلهح یرافدم هلو



 ربعلا تار ۷

 سس و نوتوت هدنسهنس (۷۳۵) یکمدقم ندنرعه

 وا تولک هنرفرط هنوط ندنلحاو س قطلاب یئابف

 امور و ۰ رلیدالشاب هزواګ ه هام ور دالب یهدیلاوح
 هدقدنل وا قوس رکسع؛ هی رالتکن و عفد ندندناح یسوتانس

 قیرو و ارالبا هرکصدقدزوب 4 راحاب کیا وا

 تارخ یزلاروا لردبا یده هضرعت و طلست یسلاوح

 ءا کوا وا تا

 نالک هنرارزوا نوح را هعفادم جد هدذ رار ط ااغ

 ۰ رایدلیا مازهنا راچود تاعفدلاب ینیراودرا امور
 ندهن نوا ًاراتعا ندنزدور و هنسلاوح هنوط

 ی هعفادم اک اس۶ و لاعاب یهینامور دالب تدم هدابز

 ۰ لیدر وج هایئابسا یتییرلزوع هرکصندکدتا لاصیتسا

 الاخ یرکسع امور یهدنسا دناموق سو رام لوسنوق

 یدشا بواغم یسیه توشیراج هللا رنو هدنرلف رط

( :۰۷۲ 
 هن رزوا مازهنا یرلکدلیا فداصت هر وک دم لئابف

 لیوح هنسیلاوح الانا یتیرللو بویمهدیک هبایناپما

 هرفرط وا ندنرلعاط بلا مدعم ندرنووت ر ریس و

 راظتنا هرنوتوت فقوتلاب هداروآ هللا رورم یرغوط
 هسععت تویقار یی رز هفرا سو رام نکل ۰ رايد ابا
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 ۷ 0 ایوروا س اتاق ۱

 راردبا لاربشا هلیرکیدکی هدسنغوچ كنرالامو شيعت
 ۰. یدبا

 درو تشح و هدهعدق راصعا هروک ذم لئاسبف

 ىر دنا و تاناوبح دولج یراعاسبل ۰ رثیدنا هرز وا

 هدالوا نورف ۰ یدا تاراف و بم یکلام امور

 ۰ رد ربشع الاماب یرارهش ددعتم یشان نده دام تازواح

 وجح امور نانل وا دع یل ود لوب لا كناند راتفولوا

 ۰ یدبا راشعا روح: هبا هلسلسام علاقو ا

 یرالاح یهدنطسا وا ویل وا نورف كنهروک ذم ماوقا

 E رم یا هی
 ا ل یر تخم ناو وز ولاموو مه نفتامز
 .یدا رلشمامهلا تامولعم هنما وفا اینامرج یکهدنرلف رط

 رسصع یکیا نددالبم یرلیضعب كةر وك ذم لئابف هک وبلاح

 ۰ یدا راروهروط تودااتکب یهنام ور دالب مد

 كنار نر هدنرلکدلیا البنسا ییتکلع ابلاغ راولام ور

 تعارزو تماقا هداروا تولوا لئاسف ماطر هدنربعم

 رار هاکنو ۰ رايد لوا فقاو هنرةدل وا هدکلیا

 تیامر هشئدم لوصا ندا نارج هدرصع وا

 هرشح و ماوفا یرذو ندنرکدروک ییراقداوا هرزوا

 ۰ یدبا رلشعا دع



 قلا تام ۷۲۲

 دنوعرو "ری" "باوشا نوو و هداجوعسا رلچوعما و

 «لفنا هدادنالوه نوژ رفاه واناب وهدنلحا وسقطااب هلوره

 هدهقراعادو ایناتر یرلهشاط ینراو «نوتهر ؛نوسقاس

 هد (ناتسراح) ان وناب عقا و هدایرتسوا یر هلدبف هنف*نوناب

 هد( هچ )ايو یرهلسف توغ “دژ ؛یتو “راو و
 (اخاد)انساد ساد “هداسور نیساو ؛نوتوک "سرو و

 یید دیس «هد هو راع اد ى رالف وان داعم ۱ ووناد “هد

 حوا زاوتف « هدنبیلاوح یرهت ردلوا یسهشاتط

 “هدا رم وب یژور هد راف رط ای ارا نوع ؛هدنسصا زا

E RL ak gS 
 هلوةغو یرلد راح هلرلم ور كنلئابف ضعب یک درابهول و

 رک د هدهشاس ثحابم یرلفدل وا شعا لیکشت تموکح

 ۰ ردد وا

 كنهروک ذم ماوقا نولو رهدتابلقت و نوش عبا

 ثحابم قلعتم هرنو هلکم رس وک هفلتح تان ولت هدنرالاح

 هلي سهر ص ردق ههبجردر هدنرلنال وا مها كندم زا

 ۰ ردعح نل وا حج رد هد رم اتکا

 قوح ندک دا ترڪ ها ور وا یماوقا اا مرح

 هدرادوک او وک توا ES نادم ردو هب ه رک رص راتفو



 E ابو روا  باتک یر

 نالو هدایسا لصالایف یسهعدق ماوقا اینامرج

 زوت وا مرکی ندنرجم هدلاح یرلفدل وا بعشتم ندرلپ را
 ك هتک رح ندنر هعدق نطاوم یهدایسا مدقم رصع

 ار یو رجا اوم رب روم اف ناف و وج
 ۹ رض و شی ذاا ناطوا یی هطسوتم دالب یکهدب رب

 مفاو هدهروک دم "یلاوح هلتعرع هنسیلاوح اپ وروا
 را ولاسامرح ۰ ردرلسش کک O هددعتم كلاس

 شلاق هدنر هیلصا ناط وا هلا نال یراکدلیا لامع سا

 ضع هدا ا یراکداا لا_يعسسا كرلاها نالوا

 ۰ رددوح وع تا و

 ندرلنال وا شعا ترجمه هاب وروا ندنائابق ایامرج

 هد ورد ؛هشتد "یسیفات “ن روا راوا ؛نالا ؛هدن رد

 لئابق سونم راه , لادن وو “هبلاقص هس ورەس وه وس

 لس ) تاک )تاس «نالا "یربیا و هداینالا قوم

 ی راضعب كراو و هدا اسا یا وفا ) د رابع ول ( دروغ ول

 ارسوس نتهونته «رامس "نیاوداو هدنراغا-ط بلا

 ؛لوغ * نامروتلاغ “جب " قیرومرا و هد ( هر وسا )

 یواماخ نوواغتا نوواتسا و هدایلاغ ىع رب كرا رّتیاک

 یرارهن بلاو رز و هرې نر یرهلببق یرابویر "یکواخ
 هدنرغاط هن هرب یراهلدبق ناتنک | «نروئسا و هدنرلا را



  ANوبعلا تار ٠

 دادتما هل قرش توم هدیه رب كنهروک ذم لابجب

 مظعا كن همعش و ۰ رد لصف نداستلس ایم و هلا

 هو ڏج ہری گه ۰ رد هد ) 0.۰ ( یعافت را

 تم هب لام تناح و )ریا ردق هب هن وط هکر دتع یرغوط

 .تروص 4 یف وط دفتر و هراس: نا وا

 ر دراو هل لس ماطر هد رلار وا تودنا روم هد ه رده

 داب هلا رمان ودالثم خوبلا ؛ اوس بلا یهور بلا

 ۰ ررونل وا
 هل لس رپ هدنلامس كن ری ىل ندەرو لم لایح

 یرعوط هض هرزوا قلوا یزاوم هنر سما بول وا

 "هلسلس « رولید ینهلتسلس عربوتوت اکو ۰ رددت

 ۰ ردشل ویع و و هریک تورج هج هم دو هنمزا هدهروک دم

 "یلاعت ےلفا نالوا یہی چ وا كنهروک ذم اقا

 هک ردهووا ل ودر دلا دکن ەھ ا ی

 لدالب ضع ند رالحم مان ندنمو قور انسا ندادن ال وه

 د وا ات ی ی رل هد.9 رم تونح یک رباو هنس هلج

 ۰ رددتع ردق هالوتس و هلیعبنم كره

 رلود یسهزاسو هرس اس تا چست یکدم كناسالا

 . تالیف ندنفید) وا تبمسانم 4 ال وا نورو هج ران و بول وا

 ۰ یلاع) داانا رول وا د هدن ر لص وصح ثی٣ هم زال



 1۹ ابوروا س باتک یجعرب

 هتالدبت كون لوس نیکد 4 یدعش ىس ه-ءطق اسلا

 هر رک دع دایر دد یک ی ناوک وا = ردا فدانتمت

 كوب جوا هدننلا لر وک ذم لکش تولوا هدند و لكسر

 وه بیلا یسیجرب كرولفا وش هکردراو ملقا
 هاش وا نیا ملقا یسیص وا "طسوتم "یدزن

 وش ٠ ردیا لصف نداینالا ییهس# ےلقا یر

 هنرارکید ندنراهلسلاس. یراغاتط ا هدنلخاد ےلقا

 نیر نیبوع یسرب هکرد را و عرف لوجوک یکیا هلتبش

 یمهلبلس بلانالوا قلعتم هار واب + ردیمهلسلس خلو

 ۰ ردهدنزارا یراهلسلس اسیتلیمو خل
 یزک رم ۰ نردهدنسهط روا كنابالا ملقا یصکیا

 یرافدل وا یالتم كندودح ايي و و ار وابو ات وساس

 ۰ ردعقا وهدنسهجرد چ وا یللا كيلاع ضو هدهطقن

 یراکدلیا نایرجك راهدا حبات هن رار م یل ا و نر و 4 وط هطقت و
 تعشتم را هلسلس یکلیا ندروک ذم ور ۰ ردهدلیح

 یاس ى را دن یو فا و وا
 لسالس «رددودعم ندراه اسوا هزاوتم لسالس ندا

 تا ا نالوا ی و لا ور له )وک
 انوسقاس یلابخ افرژزرا ۰ ردمدق ( 4۸۰۰ ) اقرا

 ۰ ردلص اف رح هدن ربا را یک و و



 ریعلا تام ۸

 تو یر

 لصف یجنتلا

 رولاینامرج و (ابنالا) اینامرج
 کرد واما روید ید ایالا هانامر

 كنظفل نامرج ىس وا قالطا ینامرج هل یقایام رج »

 هر هلبف وش ارز «ردندنفردل وا هنسانعم شادنرق هیت ال

 كن و ارتا 6 ید.شل والصاح توحا هدب رلا را رل ولالا

 یع راق ىظفل نامرح ك ۱ ست ۰ لود ج یناور و

 لنلئاف ارام رح و دوخام ندنظفل رح نالوا دن اعم

a |ما وفا بک هل وا فولام هلل ر وشنح الس ی  Ê 

 یراقدنل و كران و هددعدق راصعا ۰ رده سن هنعما

 روم E یا رولت د هانلا هر تایضارا

 ۰ یدلیا ممکن هرللح ررح هدا ندارزوا

 فرش ؛یتطلاب رحم و هقراعاد و یرکد انام رج - الاعش
 ر

 "(هرجم وسا) ارس وس و ابن وا ابونج "ابّسوا و 9

 ۰ ردد ودحم هللا ادنالود و اهب و هسنارف ابرغ
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 ۷ اب و روا سس تاتک یخترب

 ۰یدا راز ییداشکر الود ندرارم نوا قهراوص

 ۰ رلیدنرک وا ندرلول هنجاترف ینو

 نئاوف و بادا كن يلاها کتب هدهعدق هنمزا

 یتاموفو كالهتس كب یتلا ۰ یدا راو یرهصوصح

 رد ورم ود شعا راو یرلباتک ځرات هدرا یواح

 قفوم هنلاصحا تامولعم ندرلعرات وا لح روم کل

 ۰ راد دم هل وا

 هدنراذدلحا یرغوط هنسلاوح اکش رول هنجاترق

 تعناع و هعفادم هنولر چ یسهعدق لاها گد

 هراولامور 3 نیا و هر ول هنحان رو نزسکم سوک

 ۰ راد مسوک تعاطا

 را و رش ردق ىللا رو هداك هدنرانامز كرام ور

 ان یسالاها روص ینهبلبما و رامور ییهبطرق ۰ یدا |

 ۰ رد رلشع ۱ 1

 هایده اد 1 یی رات یل وا نور r E سا دنآ

 ندنعیدلاوا طولح هل ګو - اینابسا یعددل وا طو رح

 قلعت همالسا رود . یدمهل روک م و زل هد FR هداروب

 هدرا تانک "یلاعت للا اتش نآ یمهیخترات میاق و ندبا
 ی



YANربعلا تام  

 یر هنیفس ضعب لریانوب مدقم هنس(۱۲۰۸) ندنرجک
 تور ن كن ھم وق ره قالب درک هت رال حا اکہ

 ۰ یدنلا تام ولعم هد د) وا

 هداز كنم دقم ندنابع دو هدم دلا وخ کش «

 وص و رراراص یک شنا تو و یعح هلاط ه رک د بو وب

 e اب تاباکح هج ربات و یرازوس » شعا رار اقا ی

 ۰ ردندلا ووا نا وا ن نا ناب ر < ا

 تام ولعم ۵:9 رط ره هلا E ret هم وو رم "یلا وح

 تالسح لزوم هل وا ندا لوادت هدرالد هد رفد لا

 ۰ یدلشالک ۱ یعددل وا ندهموهوم و هنارعاش

 ربتعهو لوبقم كد هجاپ وروا فشکلادعب یدالب اک
 ( هیتر هته رخ هطدح* میس ندار وا تفورهبولم اص

 ۰ یدا رول وا تلح هرفصز «روع "یشاوم

 شوک و نوا هد هم و رم دژاب ییلاها روص

 ِ ندرلنا و راول هنحات رف ۰ ریدایا 11 ی ران دعم

 ۰ ید راردنا هدافتسا تودلشدا یراندعم و رلیام ور

 هسا یسیضارا و شا عفا رانا هدندالب کش
 یرار هعدد “لاها نکل ۰ یدبا لباق هبهدافتسا ولردره



 1 اورو س باتک یجعرب

 یولح یتیرلهریزج هراٌهبلاب یسهعدق هر راد سادا

 اک دبی ر ور ر وک و ااو

 لبجو یی بناج كقتنالتا رحم ًابونج ؛لاغوتروب
 هل راف مش بناح تطسوتمرم و كنزاغو قراط

 ردد ودع

 ریس لما اکش هد رانامز یکسا ۳ کل سا دنا

 مو کلم زا نخ ین سنت یی و

 ۵9 و یلاعت یسادنا روک ذم ره رو نایرج

 ۰ ردا قیرف دن راک

 راو یراهعدق تامولعم هنیدالب کی رول هکشق

 . یا
 هرکص ندک دتشدا یعسا كنه وف م دالب رایت و

eیراعاش قد روکا : EEیر زوج هرو  

 .رایدلیوس رارعش یواح یتاموهوم و تالابخ اط رب

 یساروا وییغیدفا ران وتلا رار هلرلعوف ندرارېن یهداکش و

 رار هلا ناب هدنرارعش یک و دا یادم كضا رک

 حرد رازوس جوز هلا تالیح عاونا هدنفح یتافیصوت
 a هدی و دک هند رالحاس ù یرا هدنعس نانو ۰ ردا

 هم وه وم تافیص و و هدهنسلا ردو هه رک وا ییهددل وا

 .یدا هدقن وا لوادتم هلا هلبحم تاباکح ولرد وارد



AEEرعنا تا  

 .یدرو ترهش ود اناتزول هدنرانامز

 هدیسدر و هل ویسیل یمیرب ندنرارهش دوی كنا تزول

 یتراحكنوترو ۰راریدهنوبشا ه ه وبسیلربرع ۰ ردوترو
 فراق یس هلکسا لزوکر ۰ زدیرع یر وص و شک:

 ندنرافرط راولام ور مد بق هنس (۷۰۲) ندنرحه

 اهن ۰ یدل وا د و دوم ندهسام ور تابال و الس الاب

 ۰ رلیدلیا لوخد هرلاروا هبلاعت لایق راسو رات ودر و

 بولوا یععفر تانا هدیلوا نورف ابناتزول

 .زرویمهروک موزا هن رارکت

 اس وادا

 هنمزا بولوا تجلع نالسد سلدنا ایسولدنا

 کیش یعدق مات ۰ء یدنا دودعم ER اسایسا هد هم دو

 رصع یکیا ندنرعه كنسهلبف لادنوو هدلاح یغبدل وا

 هلن هرنو هل نهج یرلکدلیا لوزا هراروا مدقم

 موسومود ايس ولدنا هل ر وص فف هرکص و ایسولدنا و

 ۰ یدل وا فورعب هلممات سلدناهدنسرلیتسا كن راف مالا و



 ¥1 اب و روا _ باک یر

 ر هدنسلاوح ایناپسا داند وول ندرا را دهکح وس

 2 رکص نداق و هد هسا شا انا وچ داحا

 كن رلحم اف مالسا و ۰ ید) وا لذبم هن اره # عاونا ر 1 وک كح

 ۰ یدلنا کا فتا ی دو ناحص# رد هثسراتسا یاسا اسا

 هدناتک یا یسهّی تكنسهیخ رات عیاقو ایناپسا
 ۰ یلاعت دل اشنا ردعح هر راف

_ 0 

 ات اس ز ول

 هک ب ردیعفرب كنسهراد ایناپسا عدقیدالب اتاتزول ..

 كسوتسغوا رصف - هرزوا یغیدنل وا رک ذ هدوراقو

 ا كيم حج وا یکیدلبا مسع یهروک ذم ا

 اقرشو الاعشو فورعم هلبمان لاغوتروپ نوکوب بول وا
 وا تاللا طع نف ره و اوج اا
 مظعم ه رغ ندفرش و (۳>-) یلوط مظعم هونج ندلامع

 لیم (2۳۹۲۸۵) یسهحاسم « ردلیم (۱۳۷) یضع

 .ردس وفن (۳۲6۹۸۱۰) یسیلاهاو یعب رم

 ترا راولنات و «ربجاترف “راول هکینف هد هعدو ةنمزا

 هناتزول هداروا ۰یدا رردیک هبروک ذم تکلع نوجا



 رانا ۴

 IED هنسادو س ثالم سالتخا یعورشم ربع

 ینغلرادمکح توغر و قدرود وتی زارالکیب تووعو رسا

 یم ودنکر دق هنل وص وهدشر نس اه الابهدنسهدهع قد رالاما

 مایف هنسهرادا كنکلاع توغ وا هلئروص تیاصو

 ۰ یدلیا

 بهدم سورا هرکیص ندنغ ولب هدشر نس قدرالاما

 ماو هسذارف ندزو و نر همکف تب وک بضعت هدما زنا

 هلع وا تن رح هع زانم وا تم وصخ ناجا و رام هلا

 هلد رلتف رعم یا ود لاحر نک زد رارف ۳ م ره قد رالاما

 )٩۱(۰ یدنلوا لتقف بولبتوط
 هدایایسا ردق همالسارود هی نده رالاما ۱

 سواح 2 رات ناوم سالا

 هرڪا لر

 ۹۱ سدر الانا

 ۷۳ ۱ رللی زا

E1۸  

 93 دا ژوو

 ۳۹ ودراقر

 ۱ راست وسم



 xê اوروا بس باتک یز

 قوا نی وله البما تا هام ااا یو وا

 هنر هنافو دعبو «یدنا ذاا تموکحرتم یییرهش

 «یدروط وا قد رالا یعکیا

 هدهد ولج تج یکلام كس ود توغیزب و هداتنا وب

 ا هیسن وفارت یهدنفارطا كنابناپسا ندن ورورا ول

 تونخآ کلاغ هنسنارف یکیدجت کیدا دنع دحراو

 e ا ایناز رخ
 مارا را وجه و زرند ھم بصت یدو الا یا

 "اب ۰یدیا هدنبهذم سوبرا بول وا لگام هنافاصمو اس
 لار 3 هاا ۳ نالوا فورعهلا ی ھم بصعل هلع

 دع ندهشد تابحا و یکجا ترح هلراتوع سوولف

 یکیدلبا ما ہو هنیلع قدرالا رکو لردا نالعاو

 بوسا ینیراغاط do رد نر جد قرالا ه ده رص

 ۰ یدآ شل ورلبا هژب دصعم راب سا ییکالما صع) كنهسنار

 تاق رام هاب ر : 0 EIR رو هد رو ل- 2 مات یباو و

 لتفو تسدرد نکردا رارف ندنفیدلزو ردا ه راحو

 هل لا یدنک یشرالا سووق ۱ ۱ ه) ۰ یدسل دا

 رد ور یکیدردل وا
 هدنشاب قلا قدر الاما ىلع وا هداف و كقىرالا

 ردار هد هاا یدروط وا هند نسم كنسایاب هدلاح یعیدل وا



 ربعلا بارم 1

 ها هدد ش همصاعح یامور رارکت ندا

 ۱ ۰)۲۱6(۰یدر و یدا طیض "تون ا

 نامالا هرکصتدکدتا تماقا هنسرب هدامور قیرالا

 ا هناسدموف هددت هلو د اا یی رفت

 توغبزر و فاودایردارب مات هنر هلفل وا توف لوصول

 ۰ )۲۱ 3 ردشل وا یرادمهح

 بوک هنسهبونج تهج كندالب لوغ فل ودا
 ده انابسا هرکصذدکدتا لیکشت ینالود توغز و هداروا

 یدلیا نالسعا ود یرادمهح ایایسا یماو تعزع

(۰)۲۱۳ 
 یدل وا رادمجح ابللا و دن رب هدفدل وا توو فل ودا

(۰)۲۰۳ 

 ندنفافت ! ا یتعوکح تور و مدعم ندح رات و

 هلتبسن هنیرامانو طو رم هنایناپسا یلئابق لادن وو نالیربا

 هداش رفا بوک ییسیلاوح (سلدنا)ایسول دنا ونال وا ف ورعم

 اردک هلیثیعم یراسنژ هرکصتدتا راقلیدنف راص ضعب

 ۱۹۳(۰) رلیدتا طیض یییرهش هنجاترف
 یا “(۱4) دنوع ارو ینلخ " (۱۷۱) لا و

 (۱5۷) قیرودومت ییلخ كنايلبا «(0>۱) نایلیا نلخ

 « ردشعا تاف و هد(۱۳۸) قدر وا ناخ كه رودوت و



 ۹ ۱ ابوروا س باتک یجرب

 هد رش رابطا هدکلر یسکیا بوردشا ر ییرودرا

 سو رو وههدهسیا رلیدلپاهلواقم هرزوا تکرح هنرزوا
 هو هنشاب زکلاب یسودنک ندنکیدسا لودع نده واقمو

 یتسهیلام ترورضو جور یدصتموا هل سەد وج وم
 نوتلا ارل (4۰۰۰) ًاضیوعت ندسورونوه نوعا هلازا

 بورتسوک دعو هننکجهریو ادا سوروره ۰یدتسا
 ندا طسوت هدعو وا رار هلیساطعا در باوج هرکص
 هرس 4 ر بع هوة قد رالا هاکع مادعا وقيم ياس لاربح

 .یدلآ دنتلا هدیدش هرمصاحیرهش موسلاب هنرزوا امور
 (۳۰۰۰) "نوتلا اريل (۵۰۰۰)هرزوا قل وا تاح ةيدفو

 ۰ یدلیا رارصا هدننلط شم وک ارل

 زحام ندهعفادم هنامسصت نالوبعوفو سرو ووه

 ثنسکیا هددسیا یدالشاب هه راح نوجا هطاصمولاق

 «یدتا د دشن ییهرصاح قیرالا ندنکیدم هشل ر یدصقم

 ۰ یدلک 4 هج رد كح هنک و د هرخذ و دا ز هدرېش نورد

 یوزرا هکمریو تروص نسحرب هثیا هاوخان و راچان

 ۰یدل وا لصاح یرورص
 .گسولانا ندنلنا هناموق امور قیرالا هرکصتدنو

 ناو تودا افعتساو هوتانس یییاحتا دغل روطاریما

 تعفا وم هک ون : یدلبا فیلکد هس وب رو وه سست



 ربعلا تام ۸

 یر یوم شا یا وا غ کس ید

 لاسرا هندناح موکیربلا ییارسا هللا ئانغ یقیدلوا شعا

 ۰ یدتا

 i E دعع هلا سو داقرا هر کص ندنو قیرالا

 سوداق را هت رزوا تلاسم نالوا نایت هدن رنات هلکعا

 نیمعت هنغلن ادنام وو یساق رش مسق كتسلاوح وا قیرالا

 ۲۲(۰-) یدابا

 ت کوا یکلام a داغلار وطار قرش

 نوجا ه راح ندموکی ربا هدنسهنس (۲۲۰) و تغارف

 سو رو وه یروطارپما بغ هلکعا تعزع هبایلاتا
 هوا قدرالا ۰ ید ردلاق هد رس هن وار ةف وم ییس هعصاع

 رللوغ یهدهیلافش یابلاتا ب وشل هلدئابق لادن وو “نالا

 تدوع ه رافرط مرکب ملا هرکص ندک دا هبلغ هلباقلاب

 هک ارم دنغل روطاربعا ب هدوعلادعر و ۰ یدابا

 لوعلم داف هد رنا هلس و رول وه هرز وا یماغ ود

 ۰ یدل وا

 ادب یدیلک و لب قو رسم اف ريا هرکصذ دن و قدرالا



 ۷ اپوروا س باتک یحی زت

 هل وق یدننک هن را هد دش تا ز واڪ نالوبع وق وران وه نکل

 روم هب هناعتسا ندرلم ور ندنغددم هل وا قفوم هب دعوا دم

 هد ۳ هن رلمک هنسرلا وح ار اغلب ( اب رم» هل ر 1

 ۰ ید زس و OE هوکح مور هن راع ن نطو

 سود ود روطاریما نالوا ش شا ی و | یهدعاسم وب

 هدنسلا وح اب رمم یرلعدن) ون رت وی زر و د3 د) وا تایحرب

 م هن داد مور ردا راتخا حارا نسح و شیک افت

 هد رل هب اہم نہ ر ط ها تهح یراقدغل و هدز وا هل وک زب

 ردا تاقو ا (۲۲۷)سودروُ روطاربما

 زو هعزانم هدنس یرللغ وا ییالوط ندکلاع هععاقم

 ندهنام ور دال هلب ا هداهتسا ندتص رف و قد الا ی

 عوده هلرکسع یضوط هندالب ابلاست ا ودکام «هقارت

 هدندالب نان و ۰. یدل و ربا ردق هلان ون د زار طسا وا ردنا

 ۱3 یک هد راد رط (هروع) هسا ول ولب هرکصت دکدسا طد ر

 وعیلیئسس لارج كسورووه یروطا ریما برن مور



 ریعلا تا ه٦

 ۰ رلیدلیا ترشابم هنلاک ا كن راناصقن بو یییرج ه وط

 هن رتعچ هدنڪګا تفوزا هدیلاوح یرودنلو رانو

 قیراتنا یراقدل وا شا باتا رادمح هلیساطعا ماظتنا
 هغاد دنف را ص ه هامور د زلب 9 هل سادام وق ڭكتاذ مان

 0 اک كىرش تار وطا ربا قرش ۰ رد راشم را ساب

 هل ات وغب زر و وە دم ر# ه ردا هلبشد 4 4 تیم یناار < سڏالاو

 ماش ودك و راح ود هتعزه دود ر هدهسا یدتا هراګ

 قارحا ید دسح يا رڌ وعل و ۰ یدل وا ل وتعم

 (۲۰) رلیدلیا اعر دق هن را وج ال وب اتسا هرکص ندک دا

 . ج ود یھطع شالت هطوناتسا هاب اه 9-۸ و و

 درع ماط ۳ ندنعبد) 1 كل ودزک م و باج LBA ب

 راحاب 4و ندو ۰ ردرلشد وا روبع 42 هوا

 اط اضف دوع هد هن اب والغم ترو ص هل رلت وغد زر و هاوحای و

 ۰ یدل دا

 نوک هد ص صعب رڌ وعد و و ۵ رکص ندهطاصم و

 تحار یشیرودنک لئابف نوه هدهسدا ریدتا مالا
a 00 ۶ “ 

 ی راد« توعد و هداننآل وا داع ءا ۰ یدنا رار و هارب

 هدهانعمر هلتسوکح مور ( قدرالا ) سیرالا نالو

 دهعد هرز وا لراعا ص رەد ه هبام ور دالر هلژرشن دن دفع

 ۰ یدلدا دا رم یکعا لسا هدن رله اع رد وه تودو



 تی حیات
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 اف

 ٥ ابوروا ب باک یجترب

 هب هل مبق یکیا هلبربمات توغبزر و یرکید «توع وّرسا یسدرب

 دن فرد یا دا یا را ا وب وای

 ه هبنام ور دالب هرئصزدک دشل رب هدنراتهج بغرلت وی و
 نم طنط دوس هدلاح یرفدل وا یلاخ ند رعلیدنف را

 - وزتسا هرکص و لیکنت هلتروصت یرلنو لردیک هلرکسع
 هلهج ون ییایلاتا قیردوئت یرطدلیا ذاخا رادمک> تو
 ندنو یقیدل وا شع!لیکشت تموکحرب هدار وا هلبا الیتسا

 ٤ شفق وا لصوت هدنص وصح 3 مدعم ۰

 هرکصندقدل را ندرت وغ و زسا یس هفناط توغیز و

 قاقتالاب هلبا هراس لئابف اضعمب و هن رلشاپ ودنک ًاضعب

 ۰ رلی دلیا ماود هکعا لامعا ین هینأم و رد الب

 راه هنگ رات ) ۳:۷ ۱ هرڪا بو هم ود ره ال

 ییهیامور دالب هلعمحهدنتساب ر تحكناذرب هدزمان س4 رام

 ندنرالا رمور ندنرلکدتا رادشا هتراغو بمئو لاعاب
 قوشت هدنرلملع راتوغیز و ییلئا-ف نوه بولاق زجاع

 ۰. ریدتا

 یسیرامراه یر رو هبلغأبرح هراتوغیز و رلنوه
 راحود وشراق هرنو رلتوغرز و هلکعا لت هب رام ادنع

 یرافدلا هنرادا ا مراد هن رزوا تسولغم یراقدل وا

 رات وغیر وو تعاطا هرنوه بواب را ندنرودنک لئابق



 ربعلا تام 3

 نا ز وا “هة اس اا a وَ و 2 افا 0۳۷: ییدهربزج

 یسک رلراودوش ۰ یدتبا ےسقن هبهراد جوا لب رمان
 ,یا طس و تهح طا ۵.9 مش اع و هو رش تهح

 تهج ردنف ههناب "یداو ندرببک ۍداو یبیهلوا
 رود رم هلئور ناسلو ناس ی چا یە ونج

 .یرارېش هیلیبما و هبطرق ۰ یدا یواح یدالب یکهدننب ۰

 .ندندالب لاغوترو ثلاث ق ۰ ردهدنسهرب اد یا ےس

 ۰ ردت رابع
 .د لب هرکص ندک دا الینسا یدال ابناپسا را امور

 ۰ ردشعا ی هام ور باداو تدندد هدهم وور

 (۲۱۵۱) یراکدلیا الیتسا یتیدالب انایسا راتومدر و
 .هدنراتعبات تګ كرل ولام ور یتکلع اتارا نیکد هنس هنس

 ۰ یدلاق

 یک را یلوا نورف یهرکص ندنو كنانایسا

 ۰ ردط ول هل راذم رات ال توغیزپ و

 ا < ق

 ا
 هد لوا نورف بولوا ندنماوفا اسامرح رتوغ

 2 ردبا ترڪ هن داد وال با نداروا و اھ و ندایسا



 o ابو روا س باثک یحی ر

 هراولام ور بونالږوط رکسع یلیخ هنشاب ندراولاناتزولو

 نالعا یلالقنسا .هدایناپسا و نایغط یاول رم وشراق

 ماود نیکد دنسهنس ( ۵  لالقتسا و ندنکیدلبا

 جا هداینایسا اسیر ولی هدرا وغ امور ۰:یشتا

 لرلنو ۰ رایدنالپ وط هلا لالقتسا یاول ینیدلوا

 هلکه سوک زوب هّماضم ويكي هنسوتانس امورندنرازوب

 هنرزوا سورورس هل رثا دنام و هەو و س ول

 رام رات یتیرکسع كس ول زون رس رکسع یراکدایا و

 ۰ یدلکخ هل رافرط اسرفا اب ولت سو روترس ىا

 ااا هن س هدلبهدیا ككرادت هرکص زار

 یتبدلوا شمرسوک .تلاسب هصلیح تولبفوص هنیدالب

 یسورورس لارج مات انسرب یهدنتیعم یدنک هدلاح

 ۱ ۰ (>۵4 ) یدلبا لتق

 یسیحاو یک هرک-ص ندننافو كسور ورس

 راد كز ولام ور یدالباینایسا موملاب ادعام ندنسیلاها

 . رنیدل وا لخاد هن راتعاطا

 سویلو ندنرلنادناموق امور هدنسهنس ( ۰۸۳ )

 یو جد ییسحاو یکسب یهدایاپسا ( رازس ۳

 ۰ ردشلا هتعاطا

 دیس اساسا هدن را رات ) ٤ e ۱ سوت-عوا راے



 ربعلا تام 4 ۳

 مور نانو هد هک ارت لاح رب هن رز وا تاعوقوو

 یاسا تش والغم دژ یعبدل واشعا روع هل ول اسم

 یسوتانس امور ندنکیدل روک یغیدلوا بم هنرزوا

 یراک دا نیرعذ دن و یدلبا لاسرا هر ولا مە

 ۰ ( ۷۵5 ) یدتا هبلغ

 هر ور هدرلل ونایسا هن رز وا ید هبل و كن ویسس

 ۵ دل وا رو, هک شوک تعاطا و تعها وم دسر صعب

 كتاب ایساهد هدا رپ داشب هدشدابسا لایت تو و زارب ندن راد

 امور ۰ رلیدلیا ماود هدتفلاسحم یلاها یهدنرافرط لاعش

 یرادصع۰ ندا قلعت هالیتسا هلماعیایایسا كنسوتانس

 ۰ یدم هل وا لصاح

 هل تفافر نادنام و ما سولت ا ر ) ۷/۰5 ۱ ۱

 راشلا ودرا یکیدلیا قوس هایایسا كنسوتانس امور

 هرکصادن و ۰ یدرو یدا طیض یتیراهطا ( سلدنا )

 ۰ رید رک هتعاطا "هرباد هلماسع قئرا یدالب لوینابسا

 ۰ یدلیا ما ود هموع تعاطاوم ردو _هتسهنس ) ( ۷۰٦

 اسایما رداع مات سو رو رس لالا هدا اوا



 ه۱ اوروا س باتک یععرب

 روا و یدل ات تست ام
 ریادت توردشل رارف یطبض هللماع كنانایسا یس وانس

 , یدشا تشت دهن السا

 كت وادع نرس وک زو هدنرارا رلوتابساهلولام ور

 . ردشعا دادتما تفو لح هعزانم یکدلیا تا!

 مان سورت هنرزوا روک ذع رارف یتعوکح امور

 لردا قوس ودرار هایامسا هلیسادناموف نادناموق

 ددش لادح وش ۰ یدالراب هبراحم شنا هدنرارا نیفرط

 داکعا فداصت ههدندش ةشاضم رولجاترف هدنسارا

 كنرحلاب هدرا ملغ مور ییدیلاها ( لاغوترو )ابناتزول

 نادناموف مان ابلغ كنسوتان امور ۰ رلیدردلاق هغایا

 همازمنا لرکسع یرلکدلیا قوس هایاتزول هاتفافر

 فداصتم ندزوو كرولامور لنهج ینلوا راحود

 هلراولام انا یرلعا ماود هکغا هلازا ییهناغ یرلفدل وا

 هدنف رظ تدعوش هاو عنام تدم زار دعا غوا

 لتصاح یعبط نوکسرت هنر راحت مور لبا اینایسا
 ۰ ردشل وا

 تورح یراکدلیاارجا هدنرملع رولابنات زول راهور

 تفلاسحم كنسیلاها (ایسنمون ) نیتامو هدر هدنساننا

 4 ( ۷۰۰ ) ردرلشعا یداصد دن رله د در تم واعد و



 ربعنا تام ۵

 ندضو-طو تولغم ه رخ الاب کیدا هداف تا

 ۰ یداوا تولسم و لئاز یرادتفا هتم واقم هی ښض وط

 ا مذام رس ودنک تربغییید) وا فصتم نکل

 ا ودک ام هل رایلاھا الدو انادراس هلټهج عدل وا

 لع راولام وز كم هاب یپیلق نیشب یراد
 ۰ ید اجا یغوط هامور هدیشودنک ۰ یدردتا

 ولتیاک وشراق ه هيج "وقف یراکدلیا قوس كرولام ور

Xsتدو-ع سون هدااح یعدد-) وا شعا عياض ر  

 ۰ ردشعا

 یهدایاپسا نوسیم یلوسنوق امور هرکص ندنو

 - هنس ( ۸۳۳ ) بولا هتلا یسادناموق یشودرا امور

 یترهاسر یهدنسهررزج هبش ابنامسا لول هنحات رق هدنس

 اا لا فلج خرا ونک ی رولا انشا و طوف

 ,یرکسع یعیدل وا شا قوس ةلرسا دنا وق لس روزا

 فانا سا د دا یال تسد ااف و ریعدت و دایرب
 ۰ ) ۸.۳۹ ) یدلیا رسد یی رالح رکا

 "ال ونناپسما«مافتسانلا نیسهبرابح تو یصکیا
 لسم هراولامور یر لت م وہھح ندا زا هر ولحات رق

 ندرلولام ور نکن ۰ ید وا بح وه یبراتعفاوم و

 اس سس دل تصدی هر 1



 ۹ اب و روا ی تاک ی

 دمع, ضقن لاببنا ىلغ وا هرکص ندننافو 4 راقیلما

 لا یاسر هارو هدنګ رات e) e ردا

 یلاها هدک دابا تب رفت ه ریه سا لا قید ا ك

 ۰ (۸:۰) ریدلیا قارحا یرهش ربارپ هلیرلسش
 یموانس امور هدک دلبا سکع هامور هعفو وش

 افرا جارو لاا نود یخ را یا
 رومظ یرهرا فيو یا هک برج نالعا
 ۱ یدرب ویدا

 هدقدلا رخ ندنرله رکسع تاکرح كرل ولام و رلابدنا

 هدنرلملعرولام ور هداروالردنک هندالب یلئابق نیبلا ريس

 رولامور ۰ یدالشاب هلاغتشا هللا لرادت یتبایسا هب راحم

 رودام کک مااا ھا قدرا ات وا هل ویو
 ا وا دلو ا تیمار

 یس ەد وج وم هود ڭنويبس موجها هلاودرارر یلدوجوم

 ۰ یدتا رامرات بوزو

 00 00 ا رم را دکیشیهآ لایت

 تقاسعتم برر نوا ماقتا دخا راولام ور هددسا

 هدیزت ییاپسا كجەدا تمواقم هراودرا یرلکدلیا قوس
 ید ندرلت وا عم یقیدلوا رظنم یک یعیدم هل وا قف وم



ERربعلا تام  

 هایایسا و حارخا ندننطو ندنعیدل وا نونظم هلا نظ

 هنس ودنک جد لّئاش ضعي ەد نع نیح ۰ يدش ؤا ۹

 یغیدنلو هدایناپسا ۰ رایدلیا تعنع هدکل رو تقافر

 اولا یدامادو یلغوا كرکو یسودنک رک ایم

 دتع ردقفهشره هرا ندنکلام ابایسا هلتربغو تمه
 ۰ ردراشلا هالیتسا و طبض *هراد یدالب نالوا

 ندکدنا طبص هلمح ول وا ەر ك ذم دالب راقلما

 / كنابنایسا لحاوس یلاهاو لئابف نانلو هدنشاب هرکص

 رابتشا بسک هڪ ور هدنفوزا هللا صح هن رافت ییت راحت

 وا كراو هلشمج یرلکدتا رادتا هدهکلم عیسوتو
 ندنفیدل وا  زادهتکس یرتراسح ندا قلعت 4 یلاوج

 ریدنلو هدتنلما ماف هنملع رول هنجاترف یهدایایسا

 مزاول لاعا هدعفاوم یرلفدنل و لر ول هنحاترف هد هدا

 ندنکیدنروک لک-شم هجر ردنک عقوملا بسح هییرح

 هراولامور نالوا یراهیکلم تبسانم 4هروک ذم مقاوم

 یراکدلیاقوس كراول هنجان رقرلینام ور ۰ رلیدایا تعجارم

 ه هت وا ندنرېن هرا یدالبنانل و هدنراد و ددجتهلرا ود را
 ها رتقاس لالقتسا كنسیلاها تنوغاس و كماعا عیسوت

 هدهاعء ر و كمكج لا ندن ربهرادا رانا تو ود

 ۸4۹(۰) ریدتا روبحم هنلوبف



 رک «رلنو كرک هدهسبا رایدنرک وا یرارب نقاب هلحاوس

 هم راف رط ما رولام ور ردق هنس 4 راح كنو یعکیا

 ۰ یدبا رلشمامهلا تام والعم

 مسقو ایرییا هنسیقرش لحاس كنايناپسا رایان وب

 قد اروا نصف وارو یا نیست رب ها

 كنامایساهرکص نانا یعسا اربا نکل « ریدلیا قالطا

 هرکص ندنرالبتسا كرولام ورو ۰ یدلیا مم هنسیه

 ردفر ند « اینا ه ایناپسا * یدلوا عیاش یمان اینابسا

 ۱ ردکمد یرانک ارد هک

 ندرلجانرق هنتکلم ایناپساهرکصندنراه را كي و

 نانو ا دم زردی شرف رد

 یرلتسایر لرانادناموق مان لابوردساو راعیلما ییهنجاترف
 ا نقش و هام وتج قلعا ااا هات مدیا
 ۰ ردراشملوا قم

 كلابنا روهشم ندنررکسعرس كراولجات رق راقیلما

 یعددل وا نادنام وو هن رلود را هنجات رف راعبلما ۰ رد یسااب

 هتم زه وب رب وشراق هراولام ور هدنسهطا ایل هدلاح

 لالتخا رب هدکدتنک هن هنجان رف هرکص ندقدل وا راچود

 هلازا یلالتخا مادقالاب ندنکیدلبا فداصت هنرومظ

 ءو هد ره ضعب هد رظن موع هد هسدا یدلدا حالصاو



 ربعلا تا ۹

 ناسا « ریدلیا ةا غا نطو ییرافرط رک "یداو

 هرکصفدقدلا تامولعمرامور "رایان ون "رلبل هکبنف هنسهرباد

 ۰ ردراشعا تز ههراد وا جد هراس ما وفا

 هیلصا ماوفا ندنغیدل وا یعاونا كندعم هدايا سا

 هلدیسا هب هراس لاق ویرات ور هلکعا هدافتسا ندندعم و

 ۰ کا راو هد را هص وص تاداو ندع

 را ول هکدنف هد ز و رش یس هنس )3۲( هرڪ#لا لہو

 او رب هنسال اھا و هنلحا وس اساسا نوڪ ا تراح

 باح تاس دعم ندملا وح وا و 2 یدال وصح كن رلنط و

 ها نوح یرادد رب سا راول هکنق A راب د رم اب هکعا

 هنر د) وا یساروا یئ ر رفس ءاشا هدن زاغ ون قراط ليج

PRوش ۰ رای دایا اندوع لوب یکیا ست هرز وا قل وا  

 راول هکىنف ۰ ردو ورعم ود « یرادو۶ع لو ره » ردوع

 رد شا 4 د ترا سمم سعد هدهروک ذم لا وح

 ۰ ردد ودعم ندا ری سا رهش 9 هش ولر

 «رایدل والخاد هاا تما رانا و هرکبط ند رول هکنف

 هد ولتق کیا ا را هدم سعد هدملا وح وا هد رد ون

 ۰ راردندننارمس ویا و یرارهت (. وردم )
 ار ها شا ام ر او وی زا ولا



 e ابوروا س باتک یجرب

 رهش ۰ ردرهش دردام یا رعصام كنابنايما

 كنه راغم «یدبا یک برق رب هدننامز رلنامور روک ذم
 (۲۷۵) یدعش ۰ یدلیا تماسح بسک هرکص ندنهق

 هطاحا روس كلوي رب یفارطا ۰ ردیواح یسوف كب
 0 ۰ ردشکا

¥ 

 یخ رات یلوا نورق كنايناپسا
 هرع# | لبو

۱ | 

 ربشلک و رر هبا یسهیلصا *یلاها كلغ ابابا

 یرلکدلیا تره هرافرط وا ندایسا رانو و یرلفدل وا

 *هدنرافرط بوج و قرش كناباپسا رایرهیا * رد ورم
 «رلیدا نکاس هدنسیلاوح هقیلج هلیسیدا و هناي راشاک

 یئابف یربشاک ندنرلطالتخا كن هاب یکيا وش هرکص

 هدنس هعفتم دالب كنابنابسا هدرلنو ۰ یدلیا تلشن

 ۰ ریدل وا نکاس
 هک ؛ریدنق سایروتسا ندهموفم ٌهیلصا لئابق

 هعرفتم ما وقا هلکعا عرفت جد ما وفا ضعإ هلى راما

 لئابق هنالدر و یس هلا تح كناباپسا هروک دم



 ملا تار 3

 ۰ ردهدننل اب فدا و هل رم هحار بول وا یسهلسلس

 صیصح كنو ۰ ردبسس E ان روما ریس )4(

 هردا نایرج یرالصا كادرارهب ریبک یدا و هدنسډ ونج

 رګ بولوا راهلسلس دنع هدهیونج لحاوس (ه)

 هلا حطو ییدالب سل دنا و هرس ره ردن رف كب هطس وته

 ندور سولا یتهبرب , + رول وا معنم هب دیس ویا

EIردا دادتما یرعوط هو راط لیح یرگددو  ِ 

 مظعا كنوب هکر دع رف ا 8 یمهلسلس ادا ولا ربس

 ۰ ردمدو ) ۱۱4 ) یعاش را

 نه کرفای نجوا روج هوم ؛یالفر هدا ارا

 ۰ ردرا و هراس نداعم و یرلد دعم ی زوط

 فلتحم هل رابتعا عف وم یساوه كنس هعطق ایایسا

 ندنعردل وا یتد ورا تدش یک هیلاعدالب 1 طوف بول وا

 3 ردلاس ندا وه تماخ و یف وم ره

 را “لوس ؛تاتاس ؟توبح عو ره هدهروک ذم دعطو

 هرونل وبیعاوناكنهوبمیک موزواو مدابو نوولو ریجا و

 سده و رالاس فیطا ندرلذ و هل وا یرلکو لزوک كب

 ۰ راردا لاعا رلشاع



 ۳ ابو روا س باتک یجرب

 (هسبایسادنا) كرابرع «رولند هقر ويم هنرکید "هقرونم

 هریزج یرلکدید (سداقسلدنا) و اسوا هربزج یربکدید
 ۰ ردم وسوم هاب رلعدق مان نو

 ک هدنرنضعب بول وا رم ددع (۲۲۰) هداناپسا

 نوا یعیدنل و لاج لسا تا هد وجو لام ۰ راشیا

 ندر وک ذم راهنا ۰ رارد ا نایرجه رع و قرش یرارهن کا

 هطسوتم رګ یرار هروعش "رععش ؛رابلا یداو ریا

 یرارمن رببک "یداو “هناي یداو «هجات "ورود "وینیمو

 ورود ندهءوفرم رانا ۰ ررولیکود 4قیتنالتا رګ

 ایایسا «ردهدنرزوا یلحاس لاغورو یرارهن هجات و

 ۰ ردیلوکاربفو مقا و هدننونج كل هیسنلب یمها كنم رلهریم

 ارد برق ۰ردهرزوا تیک لابا لسالس هدایناسا

 هک رد راو رهووا لزوک هدنرلارا هعفترم لابج هلا

 شب هروک ذم لابج ۰ رارونلوا اقا هرم لوجوک
 ه رول ءا مست هب هلسلس

 هلسلس وش ۰ ردسهلسلس سنار یيهدلاعف (۱) . ۴

 ..ردبا لصف یتیدالب هسنارف هلبا اینایسا
 سود رغیداریس ۰ ردیسهلسلس اما ردا وغآ ریس (۲)

 ول طه نیک رم هایت یر ولس یا
 ۰ ردلصاف یبدالب نو هللا هعدق "هلیطسف هر وک ذم لابح



 ربعلا ڭا )1

 مظعم ۰ ردهدنسا را یس قرود ) ۲١ ( هحرد ) ۹ ۱

 عقاو هدسایروتسا یرغوط هونج ندلام یلوط

 هنن ور فیرت هدنزافو قراط لبج ندنور ساب
 یرعوط + رع ندفرش یطص مظعم و ) °04 ۱ هک را و

 ردو هنن ورب زيسڏيف هدهیعیلح ندنن ور سورک هدهنواتف

 ۰ ردسوفن (۱۰۰۰۰۰۰۰) یسیلاها ۰ ردلم (1۳۰)

 لا ید ها ندا هروک دم تک

 رو زد یادت یا فاو
 بونج و قرش «یزکد قیتنالتا ندیف لاو ب
 لبج هلا طسوتم رګ هن ندنونج * طسوتم رګ ندیفرش

 هلا یزکد قیتنالتا هن ندي رغ بونج ؛یزاغو قراط

 ۰ ردد ودر

 الما مضند هن تهعطق انابسا هدنوک یکن وک وب

 راو اا یره راو نانل وا رک دا وک راک

 هدد رش یرهجولشاب ۰۰ ردقوج یرلزفروک كنایناپسا

 هن رع ؛“قراط لبج ؟سداق هدر ونح و الوپما "سسور

 ۱ ۰ ردب هاش

 راثیلاب یسیلتیمها ۰ ردزا یسهرواح رازح كنايناپسا

 كوب یکیا یراهربزج سلدنا ۰ رد رلهربزج ( سلدنا )

 هنسیرب كرلهربزج كوب «ردرهرزج لوجوک قاط رب و



 ۱ ابوروا س باتک یجرب

 لصف ین

 یلوا ن ورق هلسافارغج یکذم اینایسا

 ردهدناس ی رات

 . اسولدنا ٠ ایاتزول ۰ رتوغیر و

N _ 

 یسافارتخ اساسا

 ااا رک دم ا
 «یدارارید ا ربا ردنالو اروبا رانا یکسا«روذل وا

 هدنسانغ بناج كنتسهعطق ا ور وا تکلم وش

 نور وک ن هرزج ۰ ردعفاو هدنسهر زج هبش اش ریبو

 لاغورو یسجر و ایا ما یلح یرادقم روم ود

 ۰ ردهدنس هب رغ تهج كنانایسایتکل«لاغ وتو ۰ ردشکلم

 هجرد (۳۶) ۰ كنسلات ضع .یعفو» كنانابسا

 لوط و هشت یس ۹-ج رد (er) و هعفد ( 4۸ )

 كند رخ لوط هلي همیفد )۲ 7 هح رد 0 كاهش



eربعلا تار  

 . قجهلاق زا نامه رازاب روفوا كحدا عضو ینساضما
 ۱ ران هر اب اب قل را زاب رووا تواک ه هح رد

 قاد هحرد كو نونو و مولع هرکص ند و

 یجب وا و نک داور اس ثحابم ندا عرفناک و ویسبق رو

 ۰ یلاعت در أْسنا ردعح هل زاب هل رس ٥ رص هد رلداتک ۱



 ۳۹ ابوروا س باتک یر

 - الفا رللعم نانل وا هماقا هدروک ذم بتکم هکیدیشعا

 را مازلت ا ملا با ۱ هدنماع ی هدم كد < ور , وط

 هدام ز رد ی ےنکیا وار بهدم وش ۰ ىدا ۱

 هدیاصصا روک ذم بهذم نکل ۰ یدنلفش هدایز !هد

 هد ذل و ی كتاف اف ییربار ؛ یی را هب راج ےلا عد

 یراکدلبا طرشت یی هد دیامع ول اسم ۵ دا ۵ دنا لاعسا

 ۰ او ندراشعا رظل هد وب هردص ه:يح

 هداہل رام "هدوننا, “هدام ور “هدل و اتسا هدراګ ران وا

 هرز وا یک دل مس ۹ هد وراق و - ام نک رول وا سردب

 ههو تابیارطضا ندا ثدح هلیچامت كنهیشح و لئابق

 تلودیک یکیدلیا وح یوتفو مولع هدنسلاوح ایلاتا

 نانا یتدهشاط نابهرو هفقاسا ید هدندالب هیقرش

 یسع دهع هلا لسر لاعا و هعد را لیحایا نا وا

 قردشو هدنملع یتاجردنم ربباشک هقشب ندنرباتک

 ندفرط رکید " هیلخاد تالالتخا ندفرطرب هلرهلماعم و

 تولطم , یس رد و سد رد قدر طظ هح راخ تاز وا 2

 اد البم ار شات و و نادىم هب هظفاح و حالصا هرز وا

 LIE یراعم و نوف هد ندهد مولع هدا رف یک دن

 ه دن رب | هل كناسعا و راک او شضررعن» هراکلاب هدم ور



TAربعلا تام  

 ناس وژ روطاریا ۵ E همدم ) ۰۳۹ ( ادال

 هدر وک دی تک کم ر و د هاش یاس

 هدن_ماع كنم کیپ هرصا-9 هل ردنک هنا ربا نداروا و

 تناید لاب وام كنا ورش ون یهاشداب سرف نانلو

 هدامو ندنکیدتا Fo رلمش قوح ك هدنلع وس

 .یدلوا بیس هن ودح عارن كو هدنرلارا كرادمکحیکیا
 كن ەغالف یلود قرش هدنسدالیم 2 رات ) ۳۳ (

  هفرا كناطمغت و ضرعت نالوبع وقو ه هڪ تناید

 و ییساحا هما كن هندو تداىع و ما ربا ا یس

 دل رهلبدا اشسا یهذم وطس را زکلا کیا مار عفوم

 ۰ یدل دبآ عنم اوو یه وا سرد و لاطباد راس تابفسلق

 هد راس «هدرابتکم هد راب وا هیسدا یتایفساف وطس را

 هل راح رش یتا ف سالف وس سن و وليف انح و تو وا سرد

 ۳ در 57 ی تایفسلق ندنه دل وا شا ید عیسو

 ۰ ید وا هجر هده راذاسل

 لووبناتسا نیطتطسق كوس هلك هنبهذم هیفتسال وقس

 هدار وا ه را صندک دا دارا تم وکح عصا یی رهش

 هع هوعوتف وا هاشم و ردا اس وچ ام ۳



 ۳۷ ابوروا بس باتک ی ی

 ندهییهذم تافل ات سلفور ال راس ها دل

 اللا یرفام "قاشا جات تاشو ادعا
 ید راد د رح یم و رکا را رفا ایچ وا وک اوا

 هدنرلارا تیلهاح هلبا هفسافو نعال ا رباستک

 وق یدنک هدشحابم یکیدلرا اضتقا كنامز ترورض

 ا والف را ا رال ناف نو
 لئاسم كن دناقع نایتسرخ ام: یر تابا داال
 ۱ قدوش و عانفا هراهدیمع هدل و وا ياخ و قیبطت هنایفسلف

 سيس ات یتیراذح* تالسم ندنغیدل وا ییبم هنرزوایماسا

 ندکرش ا ارس هدیدذم ےلاعتیراقد وق هنادیم هدنسهرص
 ۰ یدا ترابع

 لردا تافو هدنسهنس ( 4۸۵) كدالیم سونار

 ۱ یاد اکو نورس رغ و سوت اس
 ۰ رایدلیا مالا یلوصا كس ونار هدنیتکم هنتا هحعیلاعت

 سونبلس رودان وا ؛نایمرو هدنن ق مخا. رام

 بودا روهظ روسلیف ما سویسیابعت " زف ریه
 رهام هدقالتخا اعو تایعیبط سوپدیابعم ندرلنوب

 هل ماش هنرابهذم كنوطسرا «لریاوط-ا «كنوطالفا و

 كندابع نالوا لیعتسم هلرمار هنطاب قرط ۰ ىدا ففاو

 ۰ یدنل و هدنملع



 لا تبار ۳۹

 ارادا عورت یهو هده ردنکسا و دل رانو 4 5۱

 «یدل دنا دس رحم ل يک

 لس وسفا ندا روهظ هدنسهنس (£o) دال

 بیروا یلسودنمو تنسیرق یلایدبل یراقیفرو سوهس#»
 تناید هلمشت هیاطسفوس ملاعت قلعتم هتایعببط ءاروام

 رز یرنو تناتسف یصیفو .«رلیدتا رت یی هیس

 هددننا و داشک یتکم یهده ردنکسا #ب دس هاچ

 هدن-ملع هنر > هلردا اشنا بتخمر یکی ید

 هدوراقو هدننامز سودو رص ۰ رلیدلیا ماود هنابرشت

 راباتکو رابتکم یهده ردنکسا هرزوا يکيدلسوک

 وس بولفود e یهدهننا هدهسا یدنل وا قارحا

 داال ردا ماود رف هن لا زو

 كردا روهظ فوسلیف مات هقراتواب ىلغوا لروطث

 نهی میلعت یتبهذم هدیدج ین طالفا زا

 (4۵۰) كدالیم هلکعا ماود هسیردت یرادرک اش هرکص

 «یدلبا نایرج سرد هلهج ول وا هدیتکم وشزدق هنسهنس

 ھو ارق را شمارش نیش ردرک اد تب

 بودبا حنه یتیرهفسلف نوطالفاو سروغاثیف هللا
 نوح راددج بهذم یرافلخ رنو ۰ یدزاب هدراباتک

 « راد دلبا عضو هصوص# دعاروو لوصا



 ییراکفا كنیلاها و راق ترن ا رص نالوا ۳۵ وا یس

 ےئاعت Aib و تاج ه_ّأ رافرط هلا ل

 ردق هب هح رد كح هدا تلس ندیم و راکفا یتادرشن و

 ۰ ریدر و قدر دمو

 ۱ هدنملع ها رہے دی امع یرلفدشلاح هکعا ات كواح

 ات را کبک ود چ یدل تان تاد زدف شب نوا

 هلا تاقا رح دعاس هیلح یک سیطانمم ید رالیم ما وع

 یح وا هلا سودوب یجکدا روطاربما "ید وام

 ۰ رود ر و صا دنفا رح ا ل داتک وش نا و

 هدافتعا وب قلح هلا ددشت هنلاعا و تابح نام دف دفسالق

 رد راشی اخ قوح دم ردناق

 قرطره یراقیفر هلرفوسلف مان سولا سویولواو
 هیفساق اظ الم ضصعءب هدنملع هیارمصل دی امع لړ انس

 گشاد هلتافسلف و ادا ید رس د ودعم ندبه ذه یاتسور

 كالن ود یدال اردا افا هظیاغت ییرنهذ ثنالک

 : RES ندنغیدنلو هد کک ضش وصح هن رادع وص ود یلاعت



Eربعلا تام  

 رو 62 ی ر زا 3 291 هاته ر داق اروا ا ا

 هلس او ا ۳ مولع 8 تاب هحام وز رک رک ندنرتاف و

 یرفدردشراق_هبدنایصت دیاقع هدهسا یدنابف رارب

 هس یوع نادح و تو هزل وا اعا هرات و تارا

 قلعت هنابناح ور هلفل وا دقتعم ه هکر شد اقع ندا ر

 ۰ یدش راق هل هب هراز د تا ربع ظاعف)ا

 روبقوش هدقشم, دالب هرکصادقدنل وا دم یراعلگت و

 ندنکددل راو نادیمهدهکعا تعس و تایپ اس ندقدع

 ۵ لر لح هس وط رلقا فوق ر هلزمات سوا ۵ د هر روس

 ینا یکدایا فرل ۳ هلا عیسو و حرش یبه دم

 ها تر ور هدنما اه ندا انا د

 ید فوسیاف یکيا هدنربءا سوسینیسو سورودباوا

 هدن راکقا درج وب هلا ها صد دی افع یه و دب امع

 درک ندراکفاوا یهیعسع تناید هلبا رفوسلف نالوا

 فالتخا یکهدن را را ناه ر ندا ما ملا یکعا لیلح و

 ندنسلاها هسفرش دالبو ندقاط یر هل ردیا دادتما

 هکلدا سیسأت سوضلب و سورفل ود و سونایدولف



 Ê و اب و روا تسع E درو لب

a PDE:هد رب هاا وس یرلفاط ۵ دی لح ةه وط القا  

 یک ادا تاستاح ورو نج هرز وا یعیدنل وار كد

 ند واش هردش راق رلمس كجد اب ماچ ید د رال مكن هلهح

 هلازا یعببط لم نالوا ی هر هیم وع ناهذا یئ

 مه الو نالوا ردتهم هلا عسا ی رل وا و روم دز وا

 ندکعا جور یی ر دصعم هی ید رب ره كە واع

 *یدنا رویمروط وریک

TEDهايد یهش و را ده هحام ور هشت و  

 ی رام و كن ەش و ما وفا هح رکا هرکص نود رد راق

 نوا یرلد ۰ هل و تو هاو سد رد اف تر دو

 رادرک اش هدنس هر ص یدادتشا لرامز و دادتما كلالتخا

 یراقدلوا شعا سسأت هده ردنکسا كنامکح داقتعالادساف ماطر
 لزمدنفا هنع هلاوضر رغ ترضح هنقارحا *راباتک هک د هناضشک
 شل رو صا هنقا جا كف راعم اع ایوک ی یتسار و سما هدنرلتفالخ مایا

 راشم ةفملخ . رلیدلیا ماظعا هدن زل زات هللا لبوح هزرطر یک

 قارحا هل رباتکیک هدهب ردنکسا هدي رلتفالخ نامز كنب رلتمضح هيلا

 ندنفیدلوا ىش قجهنلا هضارتعا ناسل هللروصرب حبه هسیا 2

 ا اناا ضارتعا فراعص را هدهح رول هشت

 ۰ یلاعت هللااشنا . رکحهدما لیصفت هدا باتک رار هلیسهدر

۳ 



 رع تا ۳

 هند هنس (۲۹۹) یکمدقم_ندنرعه ندنکیدز-وک ییزرط

 كنيطتطتف كلوب هدنس هنس (۳۲۳) كدالبع فداصم

 روطاریما هد هسا یدلدا دس هدیسیکیا كرلبتکم وش. هلرما

 ن ییاععا ر 0 ته دم هدنتم وکح یان كس ود ون

 ندنرف رط هفسالف هدارواو داشک یبتکم ه ردنکسا

 هد هنن ردن همان ات یهدمناهشک نالوا شلدا نوا

 « رای دلیا ما ود

 بتکم نانلوا رکذ سولاف و یشرطب 4 ردنکسا

 اعدالاب کج هدا اعا هکدتک ییهنارصت دافع رناتک و

 نتکیتت تل وفا رخعا» دل راک وب تار تک

 (rrr) یککقم ندنرعش هل ما كس ود وب روطاریما

 ەدە ردنا ه دنس دلمه 2ر( ۹ ۰ )فداصم هام هر

 ریارب هل رات ام کو هناحتک و تا روک دع هان و لک ابه

 ۰[ ۱ | یدنلوا قارحا

 هلا هیارصت در اهع هرز وا یعیدنل وا 0 نکل

 هنسزو جاقرب ندن روهظ  هدنلاوا هک لکد  كغلنایتسرخ[ ۱]
 دا رفا نالوا بوسام هنسدم ناملسرح هنن هدهب ردنکسا هرکص

 ها لباتک کو یکتتیفا تنهناضنکو بّتکم یرلفدلوا شا نیت

 | كقنرطب هما كروطاربماو اعدا یقب رطب هبردنکسا یتساحتا زیارت

 رانو یرلخروم برغ نکشلدبا قارحا یسه جیورتلاب یساعدا
 دودعم ندلیبقو هنن تویلا یثرب ج هشارتغا ناسا نوحا



 زا

 روما * یدرو دا مادوا هداع)ا قو هاڪ ور و ولع

 ۳١ ابو روا س باتک یجرب

 نج مادصسا هدر هل-ضتف ندهروک ذم یلاعت هتاید

 دل رصع وا * یدرو یدا جم ییرثحم تایاعورو

 ما رسا لردا لیم هدایز ك ةه دم وش هسا یسلاها

 هن وطالفا ندنرفد) واظ وظح یر وشال دنع تاماح ور

 هنزیعج یھ هدنلاع یا هام ارج ی راد یهدم هدد

 « یدا رادع ود

 حالظصا ندا دلوت ندندباقع تايناح ور مادا

 لعصار ندا قلعت هنسهدیقع ثالتسرپ موج یناحور

 ليم عیطلا هراس هو المج بول وا یعرف داق

 هحل هدانز ندنوئنفو مولع كتلاهح ردا داعتعا و

 هنسهح رد تيم وع یروک ذم لبه هسدا یدعبط دادس

 اوا يج هلوپ لا كنلاها هلع ودل برش
 ا ا را ا نالوا ریاقم هند

 ندتفساف یس ید را هدام كج ەد اط لغت یهیلصا دناقع و

 ند یرد کاش كسووما هلقمالشاب هكا دلوت ایداقم
 هدساف دی امع ماطر كجهدا وع هر ندر نيد هنثحابم

 - ریدایا هوالع اهد

 رک نالوا شلدا داشک هده ردنکسا و هدام ور

 یو جت سم لر نوعا فا یدو 3ا غا طاع 1



 لا نیا ۳۰

 افرا تحا یک دانان نادا سوت وما ند هاو یاکح

 ./كطاع یتقیفح لی راه 3 ردنا لج 4 یطظفا عازب

 یه ۱ ر یسیه هل وا ِس مک یر وا قحهر دن اف دهد

 كتيهدم هدیدح هب وطالفا فوافق وش ؛یدبا هدندافتعا

 تل ود اعف ا راد دنع وض وم ته دم * رد یوم

 هل وناتبا هرکبص ب ول وا میاش هدرصم ندننکلام هیقرش

 یدل وا سد هد هام ورو

 یمهصالخ كنهدساف

 فطر هلا تارییعت و تامه كنبیهذم تافالتخا »

 ید وا

 كنهفسالف هدلاح یکیدلی هنلوا مش هلا هاو

 ےل از یقلعتم هرات دم به دم

a SASیو یوم ید ید ودنا د ودوم ن مه  

 قلحا ناسنا رره ییفجهیم لبر ا ندنراهک رتشم تایفسلق

 هنسفن .تیرح هلا رالاح یک قلنغروو قاز وص و

 لاصحتسا تراجم هلبا مظعا لا هس) وا كج هديا تم وام
 « کج لس هدا داحا .دنالایلا هللا موع بأ ت وادعو

 هیلید بتکه لا هدساف ےلاغتوش بول وا ترابع ندنآب
 هب هیبه دم دب امع ید 2 وأح یناعببط) هد ناب یتاح ردنم

 ۰ یدیشا رد راق

 یدامع E هب رز واد ساو شاه او سود وما

 به دم هللا س ۱ اش هد هتیکم یعیدلوا E هیأت



 ۲۹ اب و روا س ناتک یر

 كاا یرار وطاربءآ قرش نالوا فاح ھا ط طو

 هلا طط ہا ییرانا محا و ماعا ال هت لاک و ره تاصصا

 ل وتاطسفا ناتو رای تشک ورا رک ی رر

 هاگحا ور هقراعم و میانص و هات هم ولع تاب را یریهش رهش

 ۰ یدنشل وا

 زی ییدل وا رونم هل دم و فراع» راو اتال وساتسا

 لراح لراخ تعنص تباعا و ا7٠ و اع ند هے رش تالامت

 «یدنا راردا راطنا صرع هداروا یادم ساف ودنا وف

 نال وا یی ود ةع هلرص وصخ و هد هرف رمش نالا

A رو N O aE 

 هن رلیلصا تهذم ا ةفس راف نزسوک زو شە راد

 دب امع ردنا م هلا رس تتابد شا نالوا 6

 قبو راجا ناصغاو 2۳ هلا هلیسوو یهو
 یار  ندن رلمالُشاب هکعا ج هلدنارمصت ند دعا وق

 یک هلبرلعا هیقتتالوفس یزکید و هددخ هن وطالفا

 تقیقح كفلنابتسرخ رایهذموش ۰ یدتح هادم تهدذم

 تسیس همش هعش) هن ر ومظ كن الدم دا ونا هدنس هلصا

 اید ریس وک

 هرزوا یغیدنلوا نار هلهج و هصالخ هدا هدلج



 ا ۱ ۳۸

 ههر و ی ا ل هال شصاعنا نایین وا ل

 ى ود

 لئابو هلرط وفس كل ود ام ور یا ندق راعم و ندع یالاک

 تبعر 0 بو اعم ییا اليت سا یس ەز اد لاتا كن هءشح و

 o اہنارک یالاکوا ه دنا تو و زا كىو لئاز دبم و

 تمام و ام ور AEN ا 1 د زارم تولوا لصف و

 ۰: ید وډ وراد

 0 نیظاط تف لوبن نکل

 راف ییس هو رش شل ود مور هکر ندهد ردلاق

 شضارما كل ود یاو راز هلکن و و ه هظفاح ند هر ڪم

 بابسا وب لو قجهلوارادم هنس هاق و ندفعض هعح و

 تدسدم یقعیدل و هدارواوشعا هیهتو راضحا هیطابتحا

 تفور لوبقلاب هلیماع سه راح .لوصا كنهبانو

 وا هدم هدم, راثا نالوا ا مد راب: هن سلا رب كنام ور

 كءولع و تبدعباتفا ندنغیدل وا شالا هوالع هلوصا

 تلا٤ ند رینم رمه هددتفو یو هدهد غ الام



 ۹۷ اب و روا سن ںاڑک یر

 كنيلاور هلناونع سوتکف هرب یر ره كرلت الو
 قاصحرهو كفصتمرب هل مات کو 2 سا و تالاا ره و

 ره تولوا هدنسةرادا رز كن اقمع اقرب هلیمات نادنز هر

 هد زک رع وتو آنو هرکال رباود دردم هدام تنسو رب

 .یدبا راو جد

 لصار ید زا ره كن رلع) روطاریما قرزشو بص

 یسهرادا سا جد كنسکیا ندنعبد) وا یعرف ررب كعسع

 2 کی 3 عج فرد LS و ف هداطم da 7 از رصا

۲ 

 ۶ یدبا ۶

 الاغ نام هد سد را شف رش ورکا ودار را

 لرم ور ی ره را مه نکیا د ودعم ندنکبلاع ناب و هلن و

 نالوا سس وه دان وب نکات هن السا "یدارا

 هده روک دم ثالاع تونم هل وا الا هم وڳ داوع و دعا وو

 یقراعم و ند# ون ؛ ی دا ارج الا ی مع قیاسلاق ك

 ندنعد] وا شش | مک ۱ هیدن رط ره كن ه.ف رش RA lie هتسدا

 لقت هد هو رم الا ندنسه راخ لوصا نت ود ام ور

 قالوا تازخ"یلاود نوش هیلاک هب یدلیا قداضت

 ندان ر هتشبنزسکلک لالخ هنعیلصازرط كبتع یان رب



 ریعزا تام ا

 ا هرکصت ذک دا طیص ییبدرلب نالوا دتع ردق هد 1 ۱

 «یدتسا تد وع هلوداتسا

 داد یرلع اق م رسا یار کت یک (۱۷) نت لک

 کر ایا کک ی ی ا

 هرکص ندنا درک و ی ارایصفت كس والغم یدلیا یداص)

 هراط و نورف یاعوف و هي كنغل ر وطا ربما قرش مور

 هنس هیک رات علاقو لوا نورو كل ود وش ندنغددل وا ا

 را ماتح هدلح وب

oL 
 ندسسات كانسهفرش تلود مود

 كی کلام الان راغی او اک ا کل

 یسهشدروماو ف راعم و ٹا دم

 دا سس ۳ هرکص ندنماسهنا كنعل روطاربما ام ور
> 

۶ 

 موک ربلیاو قرش یِکلاع "راد كنغلوطارما قرش

 *سوتو ايسا "ایفارت ینیالو قرشو هتالو یکيا هلیرلما
 انحاد ءا ودک ام نالو موکز لب اون رالی ار او

 سقم دیهدیدع هی ولا یی ر ره ك راتلابا “هش رب راتلایا

 یدو تیالو یکیا یسهلج كەر وک ذم كالام هکردشاوا

 یاد نوا غا شا تای



 ۲ ۵ ابوروا س باتک یحرب

 ندل وساسا ی زد هیایسا نوا هب راح هل رلسرف بولا

 ها رابه کا هدنل وضو هارو ۸ یدلنا تکا رجع

 اردا مارح زک ر هداج مان یسا نالوا یسهیلغ عقوم

 یرلسرف 2 هر هعفادم ۰ یدالشاب دکل اع طیص نداروا

 . ردشعا تعجر هلوبناتسا ًارفظم هرکصذدک دنا رام رات

 ااغ رم وو دالان رووا یش ای وام اشرف

 ربخو ۰رلیدایوف هیامغب ییارفو تابصق یراقدصاب قابا

 هرزواقاوا هعفدیصکیا لق ره هدکدنا سکع هلوبناتسا
 هب اسان و وسام توک یزد هر نوا هر رام هل را-رف

 سرف نالک هد هعف ادم هد هسدا Es تبع نع 4۱ ون ه دعد و

 و و ۰ یدلیا فداص) هتلر ولغم ویر وش راق هنس ود را

 .یدتا البنسا یتیرلر قوج كمور دالا

 یماباب هيو ریش یلعوا كزب ور ورسخ هدهرص وا

 طض یتتموکح .سرف هلا لتق یورسسخ و مارق هنهلع

 باعا كنهشماس تبیولفم هدتفو زا لفره ندنکیدتا

 ایمان و وسیم هلا هیفاک توفر و لاکا یناصمت یکیدلیا

 هل تم زه ما یراسرف موع# اب ردقهنادم كل رم هنسهعطق

 ندندص) كنه رب زح ۶ رز وا هیلع وش و ۰ یدلبا مزه



 شا ارم ۲

 نالوا راستا نک رافررط لسد رک لقره *یدیشعا

 دال ناقح ندنتعاطا "راد هدنسانا لالنخا رک و

 هلا هک .AE مال الاب یددصعم یداد رمساو عز

 اع ا و ارو م هردو

 اردک هن رافرطا یلوطانا هرکصندودلا هتغاطا راد

 هسا یسیلاها هسور *یدلا هالبتسا تګ یهدور

 هناعتسسا ندنرا راتات هرابه ندنرفدلا دونشخ ندرلءور

 اردک هذ رافرط نیا مور داع الا هلرا راتات ۰ لی دایا

 ییرهددش تاز وات و لامعا یرالحم یرلکدلک تسار

 هد روطا ربما تم وکح هک الاصیا هنک و ا یر وس تلل واتا

 همشب ندلوماتسا هدالاو ءیدالتوط ه هقیاضم لوس و

 .یدک هن رللا Rr یس هلج تلکلاع بویلاق رر

 هل تهح یتلق ؛لرکسع لق ره ؛ یدل وا دنشمهدتک لاح ۱

 نکس یک یا نیر لب هبشا وام اور ناف

 مر دلو دین وپ یم وک رک والی سو اهل

  ییروستو ثالفره قیرطب لوبناتسا «یداروهدا ر وصد
 یل د وق هذا دیم بوحا یەننزخ یکهداسیلک هدک دتا نسحب

 یهدنفارطا لوبناتسا و ترشابم هطاصم ٌهبوست هلا ها

 كناسیاکلقره هرکص ندنو ۰ یدتا مفداض رالاب یزرانات

 هنتفافر یرکسع وشو رک هفاک رک اسبع هلس هبقاب د وق



hn inst: hên ibin oid 

 فض

 ۲۳ اوروا + باتک یحرف

 كروم یرد ناق زر ور ورس وزرا سرو

 دا ردیا ترحنالعا هنماع ساق وف هدک دتشدا انفو علح

 ۵ لر # ناتا اھل تا ز وا نکند شور هم ور د زاد

 ۰ ید) زاب
 زا مو ال ع رم ور 0 رے KD كساق وف

 قافتالا اس ۇراۋ ارز و ۰ راد دا ےھت ییعلخ هکچا

 هغلروطارتما ك ( لفره ) سویلقره یسلاو اشرفا

 قعءراتروف ندنلا كماقوف یلوناتسا لفره هننرزوایموع

 ورا دیماه هعیلط یلع وا و ره ودرا هل ور نوا

 هل ویناتنا یاحتسالاب ین هبقایترک اسعا هدینس ودنک هلا قوس

 0 یدلدا سل رج اصن وتم

 .یاها و را | هدو سانت هل وداتسا لغع وا فالو ره

 : ۱۲) ریدر ویدآ مادعا یناوعا

 یاب ار گیت و لوخد هل وتاتسا هل رکسع ت لفره

 ىس هعه و لتف كس روم هرز وا یکیدل رت سوک هد وراق و

 هسمور دالب زور ورسسخ یرادم> سرف هنرزوا

 طرص یرلر قوح كىو شمع مس وک ۵ لی داش تاز واح



 ربعلا بارم ۷۳/۲

 فرصت سدروم درب رک داش این در دق راند فق

 ندنکیدغا لوبف ی هدف وش هصباصا تخ و لع یعیدل وا

 گكنهلءاعم و ۰ ردشعا مادعا یتسهلج ڭنارسا راراتات

 ترا لع لرکسعو یت رم ندنیروم كقلخ یعویش

 یاسور هنیرب هلا علخ سدروم قرهل وا بجو» یتنایصع
 ۰ (۲۰) یدل دا س الحا ساق و ندر ی

 را رب هضم ر و طا وا هب یر وطا ربما لاند ب ساف وقف

 یکیدتا ام هندسد رد ندنکیدتا رارف سیر وم لس

 هدکلر هلیلغوا رف شب یم)روم هدنیوک یصاق صا ا

 كدیرومساقوف ۰ رايد روتوک هنیروضح كساق وف بوت وط
 زوم هرکصو نیرالغ وا ادتا هدنک وا كنب زوکح

 ۰ یدلیا لو

 بقع ."یدا قالتحا د و ریش تاغ ساقوف

 ی

 سصم هل ریرح, همان معا رب _هنتسیلاو صم هدنسولج

 ی »از ررهمام مدس هدیلاوح وا ندنیلاها

 ساوش «یدلیا را تعط ی ظ و و نعم و

 یدل وا دشا یک ولع دایف شنا هده ردنکسا هند رز وا

 بز ولا هیلصا لاا ساق وف هلکاسکع هاوتاقسا
 ۰ ید ردنوک ما هراید ونان و هده ردت ها هرز وا كعا

 ۰ رای دلیا داب رب ی هموقرم "یلاها و مايو رای دوم



 ۳۹ ابوروا س باتک یجعرب ۔

 سرو رت ۰ یدلیا ددج راه راح یهدتامز یرلفلس
 7 و هرکسع وق یکدرش وکر 5: هلقاقر نادناموق ماب

 نالوا شوط یتسیلاوح نعلا ف هدک دشتی هات وب

 ندتخیدل وا لتا هههطع ٌدِلَع ه راعاب هیرکسع سرق
 ھو روما هدف و نت دهع یو یسیروم اقاکم ری

 سيروم هیج وم ییصو هدتافو نحو ۰یدلیا جور
 -(4۰) یدروطوا ه«یرصق "یمرک

 وصف دالي ا ی یاب ی سدر وم

 ملخ سرھ یرادمحسرف هلوهاتودح ,ےظغ لالتخا
 ندیروعو تعرع هوناتسا زب ور ورسح یلعوا هلع وا

 هاتف رار هلتاوم هنلط شتیروم «یدتا هاعتسا

 یورسخ بودا قیفر هقاک رکاسعو جور هورسخ

 ۰ یدنووط وا هنایاسا تموکح تحت لاوالاپ هتادم

 ندایسابوتل رب 4 ولایدرارع ول هرکصتدن و سیروم
 ه راع هار رانا نالک هتسيحاوت ( یدالد راع ) ان وتاب

 صد س رک غ .ءوف یندلبا قوس نوجا كا

 ىلا همداصت ههتکس یبرفطم نکیشعا هلع هزاران

 نوا و راجود هتعره دوم رب یرکسع مور هده زاحم

 راتفرک وتر اا *یدانا كرر اتات ؛رکسغ ردو كیا

 هزکص و ر نوحما یرقن ره كل ریسا ورانا ۰ یداول



 ریعنا تارح ۲

 جورج چک یکیدوس هد ربت هرو رح ۰ ها
 تفصو اکو یعلروطارما جادو عا و و لوف هخلع وا

 هتلط ثهفوت هدوا ردا تلط ندنتسوژ تعا

 ندنیبنس وژ هبا یدصعع كهف وس ۰ ردشم تسوک تعقآ وح
 - ىدا كعا حاودزا ها ر هرکص

 هرکصندکدتا نیعت دهع یلو یربت یتسوژ
 -.یدلبا كرقت هددنوکح هدتاح

 یسهعاط ( یدرابعول ) ءدروقنول هدنامز نیتسوژ
 طیض یرلاروا ردا موجه هنسدلاع "یلاوح تالاحا

 e ییرلروحام مور یهدهروکحد "یلاوح و
=> 

 چک. رطدلدا نالعا یترزاعتسا
wasی  

 هل واتسا هاباطیدعع هدهاعم هرابه ۳۹ را

 هلت وب مدع نیتس وز هدلاح یعبدل وا شما لاسرا رلریعص
 چا نات وز قاس یو ےیدخا اطعادر تاوج

 وش بولخا 4 راع هدراارا نا ورشو یرادم > ںیرق
 - یدلوادت ردد هتفو هدنتیکیا 4 راح

 *یسرک ربی مسالا روک دم هدکدتا تفو نیتموژ
 (:5) ا سولح کک

 یرادمک> سرف هدننوکح ئانا كناذ وش رب

 رد کذب یونی ور اک
5 



 ۱۹ اب وروا س باتک یجرب

 (۲5۰) بولق یهضم مسفر كت ریش هک اطنا و بارخ
 ییامضعثیبصم و ۰ ردشلوا فلت یلاها ردق سوفن كم

 هنوک ,ذم  بئاصم ا یدلیا :بیفعت فو لدی

 ۷ وا تم وا < 3 هد رس ییدلیا ارحا و

 روهدا تاف و سوفت هل رکب هدن وک ندن وعاط هدا وناتسا

 كل اها هلکعا دادتما هاچ وا PAE هاب ۰ یدا

 هد هو رش "یلاوح و ۰ یدتا لر قوج كد ی»وعن رادقم

 ۰ ىداکە هح رد قح هل وآ ضرفنم یراتلاها 21 رل رشت ماطر

 سو یادم نوناق هلند AN هدنام ز ذس وژ

 ۳ رد وا

 نی وژ یکی دهد ز ءوذا رب هدنافو كنلنسنس وژ
 ۰ )6۷( ی دلما سولح هب یرا درج كام

 هاا را لوک تاد ون تنس وو ھا
 و لر بام ر هام نکیشعا رانا ا 9 لبع

MAbs۱ هرا هجا و یناق وا ۰ قدتا ثاکیت را ییعا وا  

 روما ماکحا و ترا ردن ك ردبا رص ح 4 یه الم و

 e یدیشفار هنس هرادا دن كن هءف وس ی ه> وز یی هیعایس

 ندساوژ ۰ یدا یس هحاص تئاص یارو تواک د هيف وس

 نهروک شدا ر 2 ن نما تعحارم هار كنو



 ربعلا تام ۱۸

 انب یلبا یا8 طرح رشت یخ ام ی راک دانا غیلبت

 هر رول دیبا لزع ندقلنادنام و سوراسیلب هیلع

 رد دک نفس راب ۰ یدال وا لاسرا نادناموقف مات نسسرات

 دک ۱«یانتدا هتعاطا رم اتو نکل ئر وع وا رفا

 هل راف رعع یرثیلا و رام ور یکلام ایلاتا هرکص ندنو
 ۰ ردشالشاب هغغل وا هرادا

 ترص و نابع 4 هیف مش تل ود راراغلب هدانا و

 ایقارت و ابن ودک ام بولا هنن رثداحتا راد یلئابق یگهدندالب

 قابا و .ریدشتا ناودع و موه فده ییتسالا وح

 «ربیدلیا برفت هلوتاتسا هدا هدا اعل یرارب یرلودص اب

 « ینل وار ر وماج هک ںالیکک كراو اه زکتعع نیو راس

 شاما "دایر و تناشت یی ردع هلبا هلع هب راما دنع

 نوجا اعا جد ییتم دخ و یزاد باح هدلاح یعیدل وا

 هلازا ییهجوت كروطاربما هدنفح هلنا تاعینصت قاط رب

 كن رعو تغارف ندیش ره قترا سو راتیلب ندا

 ۰ یدلیا تلرع رابتخا هلا: ناوه و لذ رد هنا
 هج هب حی راځ بالام هدنتموکح نامز كنیم وژ

 هج هبلخاد روما نکیا هدیادنف هبلع و تقف وه دن و ۱

 ردق لوا ضراتکرح »۰ ید زس وک زو هعظع تئاصم

 رل انب رهن هدنرارب قوح كتکلم راطقاهک یدل وا دتشم



 ۱۱۷ اپو روا س باثک یخ ر

 قرش هلا یدالب اش رفا هرکص ندهعفو و ۰ یدردتا

 )دیس یس و رایلب هرکص نده و 8 تد روظم

 لازم رب ز بورد وط راډ و هل ع هنلئاف

 نایناساس تاراصتاو .یدتنا باج هلوتاتسا قرهلوا

 رکاسع دام .ندنکیدلیا, كرم یی داو یرادم>

 دابق و تع نع سو رایسدلب بودا رومأم نمل کنت ادابو

 ۰ یدلوا تم زهو تاب والغم راح ود هدک دلا ه راحت هلا

 باب نرلیچا هدرلارا يرتلود سرفو موړ .ندزو و
 ۰ ردشعا دا دما ردو هرس یللا فزلتخا

 دمفد یصیا یلئابق توغو رتسا :نانلوج هدایلاتا
 سو را یاب نادنام وو هنن ند راک هلبا ناصع هرز وا قوا

 نکل ۰ کل را هنر رز وا هزوک رده لئابو هل رکسع

 تاک | ۵ د.س ۵ ص ی هفاس تا راصتا كو را سالب

 شا وا نوردعاد ب هدر ماطر تذدجح و مه و یکیدلیا

 هدنرللا كراهلوعم وا یتعزه سرف یهرکبص ندنکو دنا

 رک دن یهریاس تای و یو 4 وا تراعس ناشر راب

۲ 



 ربعلا تام ۱۹

 ندساتسناو دودع ندرلنادناموق هدننامز نوا یحر

 روطاربما ۰ یدل وا روطاربا هلا هسا 3 هر ےہص

 هدنام ز رهن روك هدهنافصتم و را دام تروصهدفدل وا

 E ون باباها 9. ملا نیمی مو رولا

 یس هیعف و٥ ماتم هد ور د زاب ندا ا یک دند ٤

 ص رع هب وانس اد هنکجەدا طرص و عرب ی راز نالوآ

 باتا هل رو طا ربما هرز وا دهعت و و شبا دهع)

 “لھ اوم یعیدل وا نکا روع هل را» ور 4 لدا ہو

 هد هسدا ی دسا وا دیا هل رینا مارو هنلب دز كن هظ.لع

 هبراحم نکل ۰ یدلیا مابق هه راح ندنکیدمهروک هدناق

 یک هم رت و تاف و نزسکمروک تد رفظم هح هر وک 9

 )٩9(۰ یدلیا سولج نینینموژ
 ے2 قالخا و ردتعم لب ید وس نللس وژ

 یسهفاط لادن و و هن راحاب رکسع یکیدلبا قوس هباش رفا

 هنحات رو 1 ib یدلبا السا ید رلیصعب دل د زاد یکهدن راد

 تسدرد 3 مان ےاج نالوا شعا د رفت هد سالا وح



 ۰ اوروا بس بانک یجرب

 ناسا ته او هد راج هل هل دم هو ی تولدم

 رهظع تاموقو هدنس رذنم لا نالوابوسأم هراناساسو

 ه سصاح مد یرهس داف ۰ یدا را و هعدو توادع و

 ءا ن ردنم و رابه هری نکر دنا تع زع نودا

 طوخ لر وک ذم رش و تقافر هداف ده رکسع تبع ءاعسلا

 راسرف هلهح ول وا -لرهش «ردنشعا تن واعم هدنن رو

 یو ع :كساننلا یکیدلدا تذ رک ندرفرط ررعو

 ندرامم یدما هلو وس هارشک رو + شا هر وا

 نالوا مامان زونه لرهشو هداعا یتابروم#* دادرتسالا
 ۱ ۱۸) ۰ ردشعا لاعا یتساش كن روس

 هلدم ۲ هدم هرز وا یکیدل رس وک هددلح یھ وا

 هدننامز نیطاطسف لوب هنساشلا لروص یهدنفارطا

 ارظن هنکیدلدنا لاکا اش ما هدنسهنس (۱۱۸) تونالشاب

AR SENهدوح و هدندع هداز نددنس لس زو  

BSN 

 i 1 بم û ۰ جک
 , ندرلنادناموق یرکسع دن رب ةدقدل وا توف ساتسلا

 فدو ۰ (۱۰4) یدنلوا باضنا زوطارسا نیئنوژ

 ل.

 هدهداب رب e یا منور لصالاق نس وژ ۱

 مک ص یدنا نار را مدیا ئاوا .ندععا دلو

 ه دنا دنا تنا رم میفر و ۳۰ هلبا لوخد ة یرکسع تاس



 ریعلا تام ۱ ء

 یاسورو یتیرلهسیح رات عیاقو لرامورو سرف ۰یدلیا

 رکبراید بولوا یواح ییلاوسحا جارت كنهاحور
e A EE1( كتر ۳ تانکر د وح وم °( 

 یخ رات وش 1 ردعش وافل 0 هرز وا یی ع ناسا ۵ جدت مداح

 : ۰ رو دیا هر اکح هرز وا یا هج و یطیص ید.ا رس داو ۱

 هرصاسح تدم بتودا هرصاح یدما ندم دابق »

 ند غدا رحاع ندنطیضو شعا داذتما تفو لبخ

 اکر داور دک ر یدو هرزوآ تو

 ردا هرصاح رارکت هلکعا کت یرافلانف كتسيلاها دما

 دابف ندننکیدلیوس هدایف لوا یوم هطیص دلا

 o) ۰۱) ادرک تردا قصد یری و داوا ینهرصاح

Eره ( مدد ۵2 ام رب یمرکی زو ندنرعم )  

 ۳ هرکصذدک دا لوخد هر ۰ یدلیا طض یز ودم

 ت ژ وک را اعم هاذ نیدروک هداب ور راو اس

 ترصح هدفدر وص یمددل وا نکا و زا هلکم ر وک

 ۰6 زلتدلبا نام هداف یهد) وا یر كناسع

 احم هما قت زو هدکدلبا طیص یدما دابق

 هرزج ۰ یدشا ما وذ هس رک ردو ه هج رد كج ەدى

 هوس سو هرل» هر ند رع ما وفا نانلو هدنس هعطق نرملا نداه



 1 م ابوروا س باتک یر

 نزسش وا قفوم هناعوفو قحهلوا رک ذت ناباش هعنک رات

 .یدلوبعوفو یتافو هدنح رات (۱ )

 تادوشس .ردشل وا EAR یا ةو - نو ز

 ه4 میاقو قجلوا نایاش هنا هدنتموکچ ۰ ردیلایلاتا
 ۰ ردهد (۱۲۸) یتافو .ردقو

 هبیروطاریما رس هردص ندولز - نساتسلا

 لصالاف ۰ ردندنسیلاها ایلاتا هدوب «یدلیا سولج

 كنلابفا يدنا ندای افر نالوا دودعم ندر کا

 یارس صوصخم هیهبروطاربا توکح وات را هلبتن واع

 را نر یا سا ویا دستای نوح
 هللا رب دقت دو های ۰ یدابا حاودزا دفع هلا ہر ص3

 ندنغیدلوا لصاح دادعتسا هنراتعاو نادیم هنسسق ر

 ۰یدادروط وا دم و < ا تاڪ الاب هدنناف و كن وز

 «یدرسوک تروصر هنامرکم هسک رههدنلئا وا كنتم وکح

 هرکص را نکسشعازاق فوغ "یدو هلا هل ماعم و

 و هدب رب ۷و Cê یک هب ریما E) E یەباود

 : ردشعا تاکترا ردو كر هح رد لحهدیا

 ود را لقب هدننامز ساتسا دارو نده اساس هل وام

 بب رک وه سصاح ید رهش ) رک رابد ) دما ندم ور د زلب هلن ا



 ص
 ر

 هدانز ند شع و ترا و ته هد هح رلا ر وا لرد هد راف رط

 ندایودک ام یتیزوو ۰ یدرو یدا قارحا یدالب
 ردق هراد وک یک درا وح رهس تور وح هر هرذ طب

 هن ۵یذیطنط بو یدا هسا وا روس ".یدتازوا یت رصم دن

 نوز وا تولوا عن ام هب دصقم روس ۰یدا كح هریک جد :

 هد یا هدکعا عاد تفو لنا هرصاحم یداز وا

 کیا تاق و e کوا تم و = ارعا وب

 ۱34۹(۰)یدروط وا هنسیمرک قاروطارما نیيس رام ی وز

 ۰ یدل وا ص رونه

 هن دالب مور كنالما )شاهد كن وب ت نیس رام

 رظذ كنيس رامو شلوبعوف و یزواحت دہ ره ضوءب

 یو وم هن وک رب هنگ قح هل وا تح و٥ قىل وقم هد رات

 یییظفاح سار یسلاوح یلوطاتا هدننافو بویلوا نابامت

 كن ول ۰ رای دلیا یدصد هناس رک هد ره صعد و موه



 ۷۱ ایوروا - تاک, یر

 ربع ور هد سا شعا نایت یی ز واع هس د راب مور

 هد ون ۰ راد دا لچک هنعلفاق ر وف تاتو روصو

 20 وا تیم ر هوره ین راسعا i ا

 دایی اب رقبا وب یه ریش هدنناق و یاب ودوس یعیا

 ۱۷۲(۰) یدر وط وا هب یرادم >>

 رتیکح و ی راعم و هفتم هلن وک د و نوا ا اب رفمل و

 هده ام ور کیم وک ردو هک رات وا ۰ یدا هکلمرپ ا

 ددل وا شماجا تقیس, ییاهشا هحصروطارما ندناوسن

 اس نا وا ۷ درام راظدا و هدلاح

 ی هم و زل نانروک هدب_دوج ه رادا تد وعت و هنن وطس و

 4 ساا اب رعمل وب ۰یدیشه وا لوبو یل رادمکح نا رعل و

 وکتنک هاها یالوط ندنو یک یکیدایب یتفیدل وا

 املا راشم ازاربحا ندیهوع مايو ا تیام حد

 هل. وز و حق هلا تاد مات نبسرام ندسلحرب 6 ]

 ۰ رسا هرادا یتم وکحخ روما دا الا

 مور ناد هاش ادن والغم هدنتهوکخ یانثا كنانرقلو

 راد وه هل دصعم ها زا یا ودعم نالوا ض رام هم وکح

 هد رق نرم هب وط ۰ یدنل وا" قوس وک هن رارز وا

 ندفدل وا راحود هتعزه لوس یسودرا مور هب زالاب



 ا تار ۱۰

 : یی وا لیصفت هدلاث دلح یکيدلبا تباصا هریج

 را اب ( ۲۲۷ هرعکا لبق - سوداقرا

 سواح هی راد« ا هد ( لویتاتسا ۱ هل طط ق

 ندنفیدل وا ندناجصا یآر فعض تاذ وش ۰ یدلیا

 قفوم هتالماعم و تاارحا قحهلوا ناب ناباش هعخ رات

 هک سودو چ لھ واد هدف و نرده و
 ۱ : r) یدروطاوا دتم وکح

 وفا ول کرد شول تا شود و لاا
 لا ودالا لسلق و یآرلا فرع هدکد وب هد و ۰ ىدا

 "یداا كنسارزو تموکح روما ندنکیدل روک ییبدل وا

 هدنلا كن ( ایرشنلو ) ارق یل و یسریشمد و هدنرهرادا

 * یدمهدا هل ادم دی عضو هشدار مجد یمودنک تولاق

 نفرافام و :رکیپراتد ندمور دالب هدننامز كنو رام

 قوجت و موج هرالحم نانلو هدنراراوج هلا یرارهش
 ۱۹۳(۰) رایدلباباصتغا لا وا واتساک هللا بیرح یرارپ

 لئابف نوه دید رک یاسا تس ودوس یصتیا

 یرلن وه یهدنولفرط ( ناتسراح )ای واب الا یمسر

 اه و ظابست ا مبات 4 هیقرش تل ود باعصتسالاب

 "هلاصم هلبساطعا وکریو .هالبنا 7.۰ یدلبا دایر هلی

 گن رلسا دام وس تونروک تیر وب دن رم ڪم مهد



 ۹ اب و روا ب تاتک نصر

 هن رات اور راح رومصعب راس هللا سویسدنوید وز
 هداتسا قرف یطیح كن هن طط از بطاط و 1 رظذ

 ۰ یدنا ( و رم اب

 ندفدردلاق هار وا ندام ور یعودح" اتو نبطن ط9

 راطقا هرکصنفدک دا تاق و هاب ےسھت هنب رالع وا یکم و

 ییدشود هصحب دیا ا اا لغ وا یکلاع هیفرش
 اد ند دن ط)طق ییکیا ۰ یدشغ وا ناب هدلات راح

(). 
 - هنس (۲۲۷) هرج#لا لبق هلبا اد ندنیطنطق كوس

 هدهبننططم9 ردق هنماسها كل ر وطا ربما ین عمده ترس

 لصف هد ات راح هی رات و هدا رس میاق و ندا ناب رج

 نام ییشسهرعص ندح رات وا هدر" و رد 5 وا

 ۰ زکج هدیا

 لر وطاربما ف ۳ 9
Ea oe 

 هر | دور هرح#لا لو

YSی  CN Yo 

 هنن رلغ وا کلم نکردنا تافو سودون روطا ربما



 وبءنا تام ۸

 هن رز وا ییفلاحم هد ره صعب كتل اھا نی٤ل اغ رہ صو

 لتف ینالک تسار و ام یرهش رکسع یکیدلیا قوس
 ۱ 9 ولی دلیا

 هاکشا موجه هسنا رب رود هدنامز دولف یهجوا
 یربشو عفد یرلتوغ هلابشت هب هعفادم باپسا هیلاراشم

 ۰ یدنا هظفاح ,

 هدحذ رمب ندامور یو >> ی نیطذط-ف لو

 نهاد لر د رس اود ر بک رد a صذ دک دتا

 ها و 5 1 هنیطاطسق ) لیونتنطسف هلتسن هنعسا

 ناک و دنا و هدنساشنا نیس ۰)۲۹۲(۰۰یدلیا دانا
 یزاغلاو جا واو ایفوصابحا نالوادنسانعم < هسدقم

 ` ی هیلیطذطسق كت رات مضح ی زاغ ناخ د ناطاس ناک

 ود هیفوصایا هلیذاخحا فیرش عماج هرکص ندنرصق

iهرز وا یکیدل بس وک هدست راح یدمعم ندا راسا  

 .یدردناب هدنسهنس (۲۹۲) هرک#لا لبق نیطنطسف كود

 *(۱۳) یطرع “(۲۹۹) یلوط كروک ذم فیرش مماح
 یدلسک و ردو هب هب نا و و )۱ ۱ 3 یرطو كنس هو

 "ییعتسم تفاطلا و نور ص نالوا EHA ۰ ردم دو (۸۰ ١)

 9 درعیص ۳13



 ۷" ابو روا - باتک یجرب

 شا مف کی هو دف ارش ولام و رز نیل وب داسا

 هرکصتدقدل وا رهظع هترح هلروص وا ساارب

 لر هع زان وش بوال شاب هرادع زانم هللرلر رب یسلاها

 حظع روذع 9 E امور هدیه ها ودنک مه یدادتما
 ۳ ا

REREADتی رحیتم وکح ام ور هع ءان ل وایداب  

 یکیدلیا قمح ب رح هدن رلا را رحت هلا ر وس روطاریما

 هلبرا رکفالخ كلا راشم روطاربعا یبیلاها "سنا ریبتقف و

 داز ه رخ الاب 9۰ رب د رس وک هعفا ذد ه دو رمصاح وش ت دق هن

 یرثودرلٌشا هع وا e ندعلحا اویو ىرە ریحد و

 روز یتسلا ریپ EA « رای دا ےس ها و یرهش هلت رح

 ندنساسا ییروس كرهشو مادعاییلاها نایعا الیتسالا

 رحاب یرلزب یکیدتا بارخ هلکلک تمادن  ندنلابعفا

 هان وطنااتسغوا» هلتیسن هنجسا كس وطنا یلغ وا "یرهش

 ۰ یدلیا ر يس) همان

 نسل اهآسلا رب هدنساننا یعل ر وطاریما كن رلل وه راق

 ۰ ید وا هداما ی رل بص هد ندنس هم دو تا زاشما



 ربعلا تام 1

 هاذ تافص هنس هغدو "یلاشا سدا راخروم یکسا

 یرادم۲ ابی ودک ام هموقم “لاها .راردآ تبسل

 «ریدبا م ورح ندان نم نطو هظفاحم ردو هنم وحش كييلق

 هللا هیات تاظوطح و هن ریش كم رح ا ل رلەزات

 را ردبا ما هذعاراق یفرش تععفوم و هیلع ی اا

 نوا هظفاع هدکدلیا هرصاح یتذارب تیلف ۰یدنا

 سنا رب ندا مایف هن هیعفادت رییادت و هیرخسع تاک رادت

 قجهردنایوا ییرلتیج و قیوشت یهلج نول یادناموف
 .اکصسا ییدل وا شعرذسا اشنا ۰ یدلیا مازلتسا را هل ماعم

 . قداصت هروتف وشل وا لصاح یرلت رغ هنس هظفاح كنام

 تورداب یرلناکد یھ ا هدنسهرمضرءاکسا نوح ا اکا
 مارا هدنرتبظوظحم ولرد ره" هجنال وک ام ك راظفا وک

 دانا رب هد هلا فوت امور زیار هلکن و «یدیششا

  لوصح بواطم هچ ور "داحا ننک ۱ ا

 سوت ووا یا وقنا ناهولرادهج هیکعلس بولقا ر

 یراک ابا ضرعت . یده Ny داد رم نا

 ییرنط و راولسنارس هللرلتواعم دراولام ور هدهرص

 نایکشرا و سوتو ید رولامور و ۰ ریدلیا هظفام

 راک دلا ضرعءعت فده ییکلام امور كن رارا دم

 ناب ر هامور ودشراق ہرا یسیل اھا ساا ر هد راتف و



 0 ابوروا س باتک یجرب

 و هروک ذم رم رازع هد هن روا زیپ لناغگ هدو د] وا مصنم

 لوس PD وا م دا ندنعف ال وداتما ۰ یدنل وآ

 * .نیدیا لوح
 رط ره یهبلع 1 کا كوي

 تعاتطا هردنکسا یسیلاها سنارم هداتا ییدل وا

 .:راید ریس وک

 كلام سمت هدنرلارا یسارما هلدافو ك لاتا

A I ASاروا  

 هلین واعم كن وخ رسول و سنا رم هدکد لیا ر ومظ ېس هع زانم

 دعفادم هقامریل هلم واقم كسوکفلس ابفاعتع و هسو وغیتنا

 یسهلبق تیکتسا هل راول ا قاز هدراهرص وا ید یس وک

 فد ا یمه ارم رپ قانو د اف و
 هده تا رلیدلیب هدا عفد یتاجامم و لاها ندنرکدلیا

 ضعب نوجا یسیرب ره كلرلیک نریک هروفسو ارخۇء
 هل.سرلاھا س ودر هدزعک رات (۸۳۳) یرلانا ثادحا موسر

 رکود شفا رد ج یدل وا تیم هاو هوار زر ہد زالوا

 ندنررادبح (دغر) سوماغر و ( راکدنوادخ ) اینش

 ` شساودز و داصا هل گانه یراکدلبا تاج هات ےہ الاب

 ندنغرد]اق RES هبلغ « ریدلیا هت راح هرات

 . یدلدا هطاصم دعع هلیساعلا كراوك ذم مسر



 زبعلا تار ٤

 شمر|و ههجردر كج هج یراول هننا هلتورثو تراحمو

 «فرط یه و تالاع تلف E یا رفت ان ودک ام

 یسنا رب ه ده رص یکیدتا ساسحا یی راکفا راسا فرط

 كج هدیا تم واهم هتاف یلاها ۰ یدلا 4 ه رصاحم ا

 ر وب 19 ندرل و ی ندنعبد-) وا نا توف

 یلتنا نالوا نشد كوب كا كنيلف هداننا لوا ۰ ریدل وا

 ندنکیدستا قدوسشت یرول ها هلرلعطت روم نوحا

 هیلعف تنواعم هراولیسا ریس هللا هرکسع هوق رب راول نا

 رلتف و قوچ یتسودنک بووی شبا بیلف ۰راید رتسوک
 نوعا دیلک ةبلغ هلنمح یعیدرلک | یتکجءدا اه

 نوجا مازاق هیزج ةبلغ رب یتوق یکیدلیا كرادت
 - دم ه دنا اب و یکعا هعاصضا هدا وب و یناقواو صفن

 ندا وا ا روح دات کب تلف ریش
 نااغ هر ولسا رس یسهلعش روت 7 هدزلکش لاله

 الشاب کا دورو یرلت واعم زا ا e تبول وا

 نسح هلا دع هن ونعم تراشبر یهلعش وا لاها ندنفید

 ر هدم” ر لاله 4 اکو کیم هرکبص ندا داکعا ل وا



 ۳ اب وروا بس باتک یحی ر

 ینا واسد عفا وم نسحا عقوق كن ەم وقر *هدلب

 تور یسلاها ندنغیدل وا یصع ال دیاوفدروم د رام

 ِ رای دل وا رهظم در ریطع

 یی ودل « رکص ندند روم یصیا یهروک ذم هدلب

 كند اط وش یمهیسایس روما هلردا ان یسهفباط

  هرادا د كت روهج ۳ هدننلا یره وع باتا و داصا

 : Ee و هدنس

 ما ید فتا اونم یقین را
 هنسیلصا داحا هن هرکصتقو زا هدلاح ینزدلوا شی

 هل ول هام لوا و ره دار وک دم دا ےل تشکر
 ۰ یدا رو هنل و هدرنلا یس هاج

 هد راد اراق اس ؛س ودر هدنګ رات )۲ ١ ١)

 ندنساس ۇر یس ەد تعودح دنارفوعد ندا قا

 ا م ا نوا
 هرکص ندخ رات وا ۰ یدلیا لوخد هن سه راد هروکذم

 ۱ رایت را نچ ولو

 . هرب اد یس ها تموکح هنارف وعد یررش ساا ر

 ر هددیص وصح ترو « رکصادقدا وا لخاد هنس

Vy Pris)نش ۆئ و هدلاح" شوح ر نا لس _نهردل وا لا  



20 
 دوو
۱۸86۵ 

= 6 

E به 

 رهش ۰ رولتد جد مویلنا ريب هنبرهش سڏا رب
 روفسو و دودعم ندندالب نانو هدهعدق نمزا روک ذم

 یکیدعت بول وا ما و هدنلحاتس ) یزاغو لوتاتسا (

 یو درک ینا یر كنرھش نهد ال ا

 ان هفاط ر ندنرارجامم۔ راحت هدنراګ رات ( ۱۳۰۰ )

 ترابع ندهدلب لوحوک رپ هدنیسان تیاد ۰ ریدسلیا

 ۰ 7 تماسح تا یار ص .یدا

 هرجا لبق اراد یحنرب E ج لوک نا

 قوس هلدتفافر نادناموق مات سدان وا هدنرلګ رات )1۱ 0

 تعح ر هسرف .دزلب وتا e "هدلد رث e یا

 یرود ن یا از و یادنام وو یاو داحا ه رک ضف دک دتا
 ` یو وا "هدلب لردیک هلتعاجب رندر و

 0 ید ردتا



Said ۳۵۹0 ۷ 6 مه rL 

 5 ۱ ا

Eنا - 6۵  Mir’at 

 1 یوم خیرات لصفم #

 اشا دبعس یل 0 راد
 بسط چ جوی

 یرشا و بح اص

 و یحاص یمهناهتک طع ۱

 دلج یعندرد

 هلیلصحر كنس هلیلح تراظن قراعم

 )جسمی

 نایت
 ۷۵ درو ه دنسه داجلاعباب ا ےل الصقر ثیوق)

۱۲۰ 6 
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